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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

מועדי הגשה : 

1. דיווח מצבת תלמידים – יסודי    26/10/2017
2. דיווח תלמידים מערכת משבצת – חינוך מיוחד     26/10/2017
3. דיווח מטפלים בפרא רפואי – חינוך מיוחד        31/11/2017
4. דיווח חופשות יולי - חינוך המיוחד   30/09/2017
5. דיווח סייעות שנת תשע"ח – גנים )ראה הרחבה(    סוף פברואר
6. קול קורא לתקצוב עבור שדרוג הציוד -  מגמות טכנולוגיות העל-תיכוני )קיימות(   17/09/2017
7. קול קורא לתקצוב עבור שדרוג הציוד -  מגמות טכנולוגיות העל-תיכוני )ישנות(     26/09/2017

אישור   + רישוי  קיים  כי  הרישוי  במערכת  לוודא  יש  תשע"ח  לשנה"ל  רישוי  סטטוס  רישוי  מעקב   .8
תקציבי.  

לתשומת לב! מוסדות רבים שהגישו נוהל תקצוב מסווגים עדיין במערכת הרישוי תחת הסטטוס הבא "ממתין 
במקביל  מדובר.  במה  הרישוי  מחלקת  מול  ישירות  לוודא  חשוב  המשך  לביקורת  פיננסי"/"ממתין  לאישור 

משרדנו פנה באופן רוחבי לברור משמעות סווג הסטטוס האמור. 

תקציבים

1. מענק התמדה:

הועברה תוספת תקציב המיועדת ל'מענק התמדה' ביסודי ובעל יסודי. מענק לעובדי הוראה בוותק 25 
שנה בחטיבה עליונה ו-30 שנה במוכרים, ובתנאי שלפחות 10 שנים הוראה בפועל בארץ. זכאי למענק 
התמדה לא יקבל גם מענק יובל! המענק  מחושב עד 4,000 ₪ למשרה מלאה ועד משרה מלאה, ובהתאם 
להוראה במקצועות הנדרשים )לפי דיווח בעוש"ר, ראה פרוט מקצועות בפרק שכר בהמשך( התקציב 

המועבר למוסד כולל גם עלויות מעביד 20%.

קודמת  שנה  נתוני  פי  על   )9-12.17( תשע"ח  לימודים  שנת  שליש  בגין  מקדמות   - אחרים  נושאים   .2
)תשע"ז( לרשויות ולרשתות גדולות. יתר המוסדות לא תוקצבו החודש במקדמות עבור סעיפים אלו.  

אגרת שכפול- לכיתה 850 ₪  ושליש שנה 155.5 ₪ ולתלמיד 33 ₪ ולשליש שנה – 6 ₪.
תשלומי הורים )חומרים(– משתנה בין שכבת הגיל ונע מ ₪60 ועד ₪80. יחסי לתקופה ₪10-14.

סל תלמיד עולה- משתנה בהתאם למועד עליה ושכבת הגיל ונע מ 500 ₪ ועד 1125 ₪. 

3. מענק השגים – התגבול הדיפרנציאלי בחטיבה העליונה:

הועבר תקציב למענק השגים בהתאם לזכיית המוסדות. המענק הועבר ב-4 רמות לפי רמת זכיית המוסד:
רמה 1  - 9,942 ₪, רמה 2  - 7,456 ₪, רמה 3  - 4,971 ₪, רמה 4  - 3,728 ₪.

את המענק יש להעביר לכלל עובדי ההוראה. הסכום המתוקצב כולל הפרשות מעביד )ביטו"ל מס שכר 
וגמל )קופת גל( סך הכל 20%(

חשוב לזכור! למענק זכאים לכאורה כל המורים שדווחו במצבת המורים )מערכת עוש"ר(, אך המענק 
מועבר רק עבור השעות המתוקצבות. כאשר דווחו במצבת שעות ביתר, נוצרת עלות תקציבית נוספת על 

הבעלות. 
ברכות למוסדות החינוך לקוחות משרדנו שקבלו מענק השגים. כבוד!
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4. עדכון שכר רופא:

בהתאם לחוזר מית"ר, על פי הסכם שכר הרופאים מיום 25.8.2011 עודכן שכר משולב בהתאם. בפועל 
לא נראה כי בוצע עדכון לפיכך נעקוב בחודש הבא ונמשיך לעדכן. 

5. תשלום יום השישי למזכירים ושרתים בבתי ספר קטנים:

החודש בוצע תשלום כאמור, התשלום מיועד לשיפוי חופשה מזכיר ושרת בבתי ספר קטנים. התשלום 
לבי"ס אשר מונה לכל היותר 8 כיתות בתקציב עבור שרת, ו-14 כיתות בתקציב עבור מזכיר, וככל שבית 
הספר קטן יותר התקציב גדול יותר. התקציב מהווה השלמה של חופשה למשרה מלאה 100% במקרה 

של מזכיר, ול-180% משרה במקרה של שרת.

       שכר

1. מענק התמדה
יש להעביר תשלום למורים הזכאים למענק התמדה )במערכת עוש"ר קיים דוח למוסד(. המענק כאמור למורים 

בעלי וותק 25 בחטיבה עליונה, או 30 ביסודי וחטיבת ביניים, אשר דווחו כמלמדים במקצועות נדרשים. 

המקצועות הנדרשים הם: אלקטרוניקה ומחשבים, אנגלית, חשבונאות, חשמל ואלקטרוניקה, טכנולוגיה, כימיה, 
וכלכלה, מכטרוניקה, מכניקה  וטכנולוגיה, מדעי המחשב, מדעים, מחשבים, מחשבים ומערכות, מינהל  מדע 
הנדסית, מערכות אלקטרוניות, מערכות ביוטכנולוגיה, מערכות הספק פיקוד ובקרה, מערכות חשמל, מתמטיקה, 

פיסיקה, תשתיות מחשוב ותקשוב.

2. מענק הישגים בחטיבה עליונה 
נדרש לשלם את המענק לעובדי ההוראה, בגבולות משרה מלאה. התקצוב כלל עלות מעביד 20%.

להלן הסכומים בברוטו: רמה 1 - 8,285 ₪, רמה 2 - 6,213 ₪, רמה 3 - 4,142 ₪ , רמה 4 - 3,106 ₪.

3. תשלומי שכר לשנה שהתחילה לפני הראשון בספטמבר
בהתאם ללוח החופשות תחילת הלימודים השנה היתה ב 01/09/17. בבתי הספר הפועלים לפי לוח חופשות 
יקבלו שכר החל מחודש ספטמבר  30/08/17. העובדים  - פתיחת שנת הלימודים התשע"ח:  חרדי  מוכש"ר 
2017. כנגד היומיים שהוקדמו )30-31.8.2017( יתווספו שני ימי חופשה עפ"י לוח חופשות תשע"ח שיתפרסם 

ע"י משרד החינוך.
בבתי ספר שפועלים לפי לוח החופשות בבתי הספר היסודיים במעמד פטור פתיחת שנת הלימודים התשע"ח: 
לפיכך מורים המלמדים במוסדות פטור זכאים לתשלום חופשה בימים שבין 22/08/17 31/07-.   .23/08/17

ועובדים חדשים יקבלו שכר של שבוע עבודה בחודש אוגוסט.

שאלה: לא קיימת בהירות לגבי בתי ספר מוכש"ר הפועלים בפועל בהתאם לפי תוכנית מוסדות הפטור. השאלה 
מהו לוח החופשות המאושר באופן רשמי למוסד? מטעמי זהירות לדעתנו יש לנהוג לפי המתווה שלהלן:

עובדים שעזבו – משולם חודש אגוסט במלואו.
עובדים חדשים – שבוע אחרון של אוגוסט  לפי היקף המשרה החדש שנת תשע"ח.

עובדים ממשיכים -  שבוע אחרון של אוגוסט  לפי היקף המשרה החדש שנת תשע"ח. בפרקטיקה מוסדות 
נוהגים לא לשלם בכפל מאחר ומסתמכים על אימוץ לוח החופשות של מוסדות הפטור, גם אם לוח החופשות 

לא אומץ באישור רשמי מול הפיקוח. מומלץ לבחון משפטית.
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השתתפות משרד החינוך אשכול למ"ס

100% מהעלות הנורמטיבית לסייעת המוכרת לכל גן אשכולות 1-5

80% מהעלות הנורמטיבית לסייעת המוכרת לכל גן אשכול 6-10

גני ילדים

דיווח סייעת שניה - שנת תשע"ח

נפתחה המערכת לדיווח סייעות – לשנת תשע"ח.  גן זכאי לסייעת שניה כאשר הוא מונה לפחות 30 ילדים 
בגילאי 3-4. העסקת סייעת שנייה מותנית בקיום סייעת ראשונה בגן. זכאות לסייעת שניה מותנה בשידור דיווח 
מלא. דיווח באיחור ימנע מכם להינות מתקצוב הסייעת הנוספת. בדיקת זכאות לתשלום סייעת שניה תתבצע 
על פי מספר הילדים המדווחים בגן וכן בהתאם לאחוז דיווח העסקת הסייעת השנייה במערכת סייעות נט עד 

לסוף חודש פברואר. 
גן שאינו מבקש סייעת נוספת אינו נדרש למילוי. בפרקטיקה, פיקוח המשרד דורש מכל גן זכאי לבקש סייעת 

נוספת.
מהו תקצוב הסייעת השניה?

תקן משרת סייעת הבסיס מתוקצב ע"י משרד החינוך הינו 42 ש"ש + תוספת יום רוטציה 7.5 ש"ש . הבעלות 
מתחייבת להעסיק את סייעת הגן הראשונה בהתאם לכללי משרד החינוך. בפרקטיקה עד כה משרד החינוך 

אינו מקפיד על ניצול מלוא היקף השעות שנרשם לגבי סייעת ראשונה . 
תקן הסייעת נוספת עומד על משרה מלאה 42 ש"ש בלבד )עד משרה מלאה( ולכל הפחות ב 5 ימים בשבוע 

)לא כולל היום הקצר – יום שישי( – כלומר – לא מתוקצבת  סייעת סבב לסייעת השנייה.
התקצוב בפועל לגבי סייעת שניה יעשה כמובן עד תקרה זו ולכל היותר בהתאם להשעות בפועל שיכללו בדווח 

שלכם.
שיעור התקצוב משתנה בהתאם לאשכול הלמ"ס:

 תוספת תקצוב העשרה מתקבלת בגנים רשמיים ומשתנה בהתאם לאשכול 5,000 ₪ אשכולות 1-4, לאחר 
מכן 3,000 ₪ ומאשכול 7 1,000 ₪ בלבד. התקציב לא מתקבל בגני המוכש"ר. לא ידועה הסיבה לאפליה ולמיטב 

ידיעתנו ולצערנו, כרגע גם לא קיימת פעילות ממשית להכללת גני המוכש"ר.

  מקדמות עד סגירת המערכת - החל מחודש ספטמבר ועד סגירת הדיווח יתקצב המשרד סייעת שנייה גם 
במקרה בו מספר הילדים בגן עדיין לא עומד על 30.  לאחר סגירת המערכת יבוצעו קיזוזים והתאמות.

 עיצומים - במידה שהבעלות לא הפעילה את התכנית עפ"י המתווה המקצועי והתקציבי  או כי שילמה שכר 
שלא עפ"י החוק או שבוצע לה תשלום עודף, תקוזז ההקצבה שניתנה לה ע"י המשרד. במקרים מתאימים, יקזז 

המשרד כספים נוספים, עד לגובה 30% מעל סכום ההקצבה.

כללי העסקה:

 אין לפצל משרת סייעת שנייה בין שני גנים או יותר.

 חדש! סייעת שניה המועסקת בגן בו מופעל צהרון במסגרת תוכנית "ניצנים" תמשיך ותעבוד גם בשעות 
פעילות הצהרון ותועסק ע"י בעלות הגן המעסיקה אותה גם בבוקר. בעלות הגן תדווח על מלוא השעות בהן 

הועסקה הסייעת בוקר + צהריים.

 חדש! ניתן לבקש אישור לחריגי גיל. אישור מיוחד שיתקבל מוועדת חריגים מחוזית יאפשר הכרה ב 2 חריגי 
גיל. הגשת בקשה לועדת חריגים לעניין זה ולכל אישור מיוחד אחר, לא יואחר מ-15.4 או לא יאוחר מחודש 

וחצי מיום סגירת מערכת הדיווח, המאוחר מביניהם.

מערכת קליטת הסייעות פתוחה, לחץ לקישור <

דיווחים מיוחדים החודש

http://apps.education.gov.il/SayNet/Home/Welcome
http://apps.education.gov.il/SayNet/Home/Welcome
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קולות קוראים

קול קורא לתקצוב עבור שדרוג הציוד במגמות טכנולוגיות העל-תיכוני את הבקשה יש להגיש במערכת מרכבה. 
שימו לב קיימות שתי תקנות שונות.

מגמות קיימות יג-יד עד 26.09.2017 קול קורא 8166   
מגמות ישנות עד 17.09.2017 קול קורא 8140  

התקצוב מיועד לשדרוג הציוד במגמה טכנולוגית קיימת בהתאם להדגשים הבאים:

• המגמה לא תוקצבה ע"י משה"ח מתקציב בשלושת השנים האחרונות )תשע"ה-תשע"ז(.
• הסכום למגמה עומד על 200,000 ₪ 100,000 ₪ או  50,000 ₪ תלוי מגמה. למשל מגמות הנדסת רכב בסכום 
הגבוה, הנדסת מכונות ואלקטרוניקה עיצוב מדיה יהנו כבשנה קודמת מסך מענק של 100,000 ש"ח, ומגמות 

אדריכלות הנדסת תוכנה תקשוב יהנו מהסכום הנמוך. בדקו את הרשימה המלאה בחוזר המצורף.
• מתקבל תקציב  למגמה אחת בלבד.

• לא ניתן להגיש בקשה עבור אותה מגמה גם במסגרת קול הקורא שפורסם לתקצוב מגמות חדשות )מספר 
.)7948

• התקצוב מותנה באישור הפיקוח על פתיחת המגמה בפועל בשנה"ל תשע"ח.
התקצוב למוסד הינו עפ"י מספר מדדים: מס' תלמידי י"ג י"ד במוסד, ניצולת מעבדת המגמה עבורה מבוקש 
התקצוב, עמידה ביעד שיעור הסמכה על תיכונית, קידום יעדי חינוך טכנולוגי במוסד, סוציו אקונומי של המוסד

קריטריונים לתקצוב, לחץ כאן <

דיווח שכר לימוד

החודש פורסם חוזר גביית שכר לימוד בסמינרים להוראה. גביית שכר לימוד נועדה לממן את הוצאות התפעול 
והתקורה במוסד, שכן משרד החינוך מתקצב את שעות ההוראה ופרויקטים פדגוגיים בלבד, למעט תקצוב זניח 
למחשוב והצטיידות. שכר הלימוד נועד ל: צורכי  משרד,  חומרי  לימוד, ספריה, מחשבים, אחזקה,   ניקיון,  שכירות,  
פעילות  תרבותית וסיורים לימודיים,  הוצאות מנהלה וניהול, וכן לימודי העשרה ככל שניתנים מעבר ללימודי 

החובה. גובה שכ"ל נקבע ע"י משרד החינוך, בהתאם לחוזר שפורסם ומצ"ב:

מוסד אקדמאי יגבה עבור שנת לימודים אחת: 10,066 ₪ ולתואר שני 13,603 ₪.
מוסד להכשרת עובדי הוראה שאינו אקדמאי יגבה מינימום 60% - 6,040 ₪ ומקסימום 13,603 ₪

 קיימת חובה לקבל אישור מפורש ממשרד החינוך לתעריף הגביה.

 ניתן לבקש אישור גביה בפריסה שונה. התעריף השנתי יוכפל ב 3-4 שנים )בהתאם לתוכנית הלימודים( 
ובמקביל לפריסת תוכנית הלימודים יפרסו תעריפי הגביה.

 הגביה מתייחסת למכלול לימודי ההכשרה כולל הכשרה חילופית! ]הוראה חדשה[  
הערה: מוסד שאינו אקדמאי יכול לבצע גביה מלאה כמוסד המכשיר לתואר שני על אף שתוכנית הלימודים 
דומה יותר לתוכנית הלימודים לתואר ראשון.  מה ההיגיון הכלכלי? התשובה נעוצה בעובדה שמוסדות אלו אינם 
מתוקצבים על כלל התלמידות אלא רק על מכסה מוגבלת )בשנים האחרונות רק על כ 40%( לפיכך מאושר 
להם לבצע גביה בהתאמה ללימודי תואר שני. תוספת הגביה לעומת תואר ראשון עומדת על כ 3,500 ₪ בשנה. 
תוספת זו שוות ערך לכשליש התקציב שהיה מתקבל עבור התלמידה אילו הייתה מתוקצבת. המשמעות היא 
שמבנה התקציב של מוסדות להכשרת עובדי הוראה גרעוני. בשנים קודמות, כולל בשנת הלימודים תשע"ח, 
אושרו תוספות קואליציוניות שאפשרו לצמצם את החסר רובו או חלקו. צפוי כי בשנה הקרובה לא תאושר 
תקציבית  צומת  בפני  עומדים  הוראה  עובדי  להכשרת  ומוסדות  לומדות,  מכסות  עבור  קואליציונית  תוספת 

ונדרשים לבחינה מחדש של מודל ההפעלה והתקצוב מול משרד החינוך.

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

על יסודי

מוסדות להכשרת עו"ה

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1CC6749A-5D60-4FAA-94E4-558B7689DF4B/148010/270642.pdf

