
דצמבר 2017יולי 2016

ינואר 2018

-1-

אפריל 2018

חוזר חודשי מוסדות חינוך

 | מועדי הגשה

1. בקשה להכרה עבור בית ספר מקדם בריאות – כלל מוסדות      10/06/2018
2. קול קורא השתתפות בהוצאות מינהליות ומחשוב תשע"ח - סמינרים     15/04/2018
3. בקשה למענק יובל – עבור גננות בגני מוכש"ר        30/04/2018

4. נוהל תקצוב לשנת תשע"ט בהתאם לסוג מוסד:       
מוכש"ר בעלות קיימת            הסתיים
מוכש"ר - בעלות חדשה          הסתיים

תרבותי ייחודי - בעלות חדשה           16/04/2018
מוסד פטור – )אורכה בתאום איגוד מנהלי התתים(              30/04/2018

 | תקציבים

 על יסודי | הסכם השכר

בעקבות הסכם השכר שנחתם, ואשר תחולתו מ 9.2017, חושבה מקדמה בסך 1,000 ₪ למשרה מלאה. בנוסף צפוי 
עדכון בגין עדכון השכר המשולב שטרם חושב בתקציב. 

כלל המוסדות | קיזוז בגין אי דיווח מצבת מורים

מוסדות שטרם הגישו אישור רו"ח על מצבת המורים – החודש בוצע קיזוז בשיעור 10% מהתקציב. 

גני ילדים | בקשה למענק יובל בגני ילדים במעמד מוכש"ר

מענק יובל לגננות בגני מוכש"ר מתוקצב ע"פ רשימה שמית שמגיש המוסד. לרשימה יש לצרף תלוש שכר נאמן 
למקור וכן אישור מעסיקים מהביטוח הלאומי. )כפי שנדרש לראשונה בשנה קודמת(.

למענק זכאיות גננות לאחר 30 שנות וותק. המענק משולם בחודש יוני בשיעור 60% מהשכר המשולב החודשי.
 יש לכלול ברשימה את הפרטים הבאים: סמל מוטב, סמל מוסד, שם הגננת, תעודת זהות, דרגה וותק בהוראה 

וחלקיות משרה.
 שימו לב – וודאו כי תלוש השכר ישקף את וותק הגננת בהוראה – מעל 30 שנה.

 את הבקשה יש להגיש לגב' רונית אלמוג, במשרד החינוך עד לתאריך 30/4/2018. 

 | שכר מורים

על יסודי | הסכם שכר בחטיבה העליונה

בעקבות הסכם השכר שנחתם – עדכונים לעובדי ההוראה בחטיבה העליונה. ההסכם מהווה פריצת דרך נוספת, 
ומציג שורת עדכוני שכר אשר יבוצעו בשלבים – החל מתאריך תחולה 9.2017, להלן הסעיפים העיקריים:

 גידול משמעותי לשכר המורים המתחילים – בסופו של תהליך, מורה מתחיל עם תעודת BA ברפורמת עוז 
לתמורה יהיה זכאי לכ- 8,000 ₪ לחודש. כ 1,500 ₪ יותר משכר כיום למורה מתחיל.  

 בהתאמה – יעלה גם שכר המורים הוותיקים יותר – המבוסס על שכר הבסיס. 
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 מיזוג תוספות השכר האחוזיות לרכיב שכר אחד שיקרא "התוספות המאוחדות"
 עידכון באחוזי גמול ייעוץ גמול מירבי עד 12% )במקום 9% כיום( ועידכון עתידי )תש"פ( ל-19 גמולי השתלמות 

בעוז לתמורה.
 מענק 1,000 ₪ למישרה מלאה לעובד הוראה שהועסק בתקופה שבין  ה-1.9.17-30.11.17. עובד במישרה 

חלקית או בתקופה חלקית יקבל את המענק באופן יחסי.

עדכון שכר המינימום

למורים  נוגע  העדכון  שעה'.  הוראת  ל'הפרשי  הנוגע  המינימום  שכר  סכום  עודכן   1.4.2018 מתאריך  החל   
המקבלים את רכיב 'הפרשי הוראת שעה', שמשמעו השלמה למינימום לפני עדכון החוק. הסכום העדכני 4,656 

לעומת 4,533 סכום קודם. 
 קיצור שבוע העבודה: קיצור שבוע העבודה בשעה )42 ש"ש במקום 43 ש"ש נהוגות( גורר העלאה עקיפה 
בשכר המינימום לשעה. העדכון אינו נוגע לעובדי הוראה אשר בסיס משרתם 24/30. אך כן נוגע לסייעות, מזכירות 

וכדו' אשר בסיס משרתם בהתאם למקובל במשק. 
קישור לפוסט קיצור שבוע עבודה

 

ביקורות שכר

בשבועות האחרונים נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות רבים. )בהתאם לנוהלי תיקצוב תשע"ח( ביקורת שכר 
מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, 
המוסדות נדרשים להציג את מלוא הנתונים של עובדי המוסד, וכן לבצע חישוב מלא של השכר ואיתור פערי שכר 

שהעובד זכאי ולא קיבלם. 
בדומה לביקורות שבוצעו בשנה שעברה, גם ביקורת זו הינה במתכונת משולבת, בה מתבקש המוסד לבצע חישוב 
מלא של חישוב השכר מחדש לכל 4 השנים, ולהגיש למבקר תחשיב פערי שכר כבר בשלב ראשון. את החישובים 

יש לגבות באסמכתאות כפי שמפורט בנוהל ביקורות שכר.

השלבים בביקורת השכר: 

שלב א'- חישוב פערים:
הגשת חישובי השכר, ונתוני העובדים -  נדרש תוך 4 חודש ביניהם נתונים מלאים של שעות, תפקידים ונתוני כח 

אדם בהוראה. וכן טבלאות מלאות המציגות את חישוב פערי השכר. 
שלב ב' - השבה:

שכר,  ביקורות  לנוהל  בהתאם  נוספים.  חודשיים  תוך  לעובדים.  הפערים  תשלום  על  אסמכתאות  להגיש  נדרש 
ביקורת תוכל להסתיים עם סיום השבה של 50% מהפערים. וקיזוז תקציבי של 50% הנותרים. בהתאם לעדכון 

האחרון מאגף רישוי בקרה ואכיפה – נדרש כי 50% יחושבו מכל רכיב בנפרד )שכר, גמל, קרן השתלמות(.

על מה תקפידו בביקורת השכר?
 תשלום שכר בהתאם לדוח נתוני כח אדם עדכני לכל שנה, כולל גמולים, כפל תואר.

טיפ! פעמים נתוני עובדי ההוראה הקיימים אצל המבקר תואמים לשנה האחרונה ומוחלים אחורה. מומלץ לשמור 
בכל שנה את נתוני כח האדם העדכניים לאותה שנה. 

 יש להבחין בין תשלום שכר שונה לתפקידים השונים. הדגשה – בתלוש נדרשת הפרדה. למשל גננת המועסק 
גם בצהרון נדרש להציג שכר הצהרון בשורה נפרדת. 

 יש לשים לב בגין אלו שנים מבוצעת הביקורת, ולוודא שהביקורת לא כוללת שנים שכבר בוקרו.
 יש לשים לב לסמלי המוסד המבוקרים ולשלוח רק עובדים המשוייכים לסמלים אלו. 

 בנתוני 'קופות גמל ששולמו' אל תשכחו לכלול השלמת תשלומי פיצויים ששולמו לעובדים שעזבו. 

rachel@cpa.mishor.co.il :לסיוע בנושאי ביקורות שכר, פנו לרחל רביץ, מנהלת מחלקת בקרות שכר
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ביקורת שעות – פורמט הביקורת החדשה מהווה שינוי מהותי מהמדיניות מזה שנים 

בחודש שעבר פרסם משרד החינוך תוכנית בקרה בחטיבה העליונה. במכתב פורטה שורת בדיקות בבתי הספר 
בחטיבה העליונה כפי שהורחב בחוזר לחודש מרץ משרד מישור

החודש רצינו להפנות את תשומת הלב לסעיף המרכזי - סעיף 4 למכתב 

"יהיה על המוסד להוכיח כי אכן השעות שתוקצבו בוצעו בהתאם לנהלים כאשר נותרת הפחתה רק לצורך 
תקורה של עד 6% מסך התקציב בחטיבה העליונה )י'-י"ב( במידה והמוסד מנוהל ע"י בעלות שאינה רשות 

מקומית. במוסדות שמנוהלים ע"י רשות מקומית יבדק ביצוע של כלל השעות שקיבל המוסד החינוכי".

החיוב לנצל את רוב השעות  ולא את כולן, הותיר תקורה להוצאות שונות שאינן נכללו, או נכללו בחסר במודל 
זאת לצד מימון הוצאות  וכן הלאה,  נסיעה, שעות אם, מלוי מקום  התקציב. לתוספת פעילות, לתוספת עלויות 

מנהליות ותפעוליות המתוקצבים בצורה זניחה במסגרת מודל תקצוב מוסדות על יסודי. 
במודל תקצוב מוסדות על יסודי הוצאות אחזקה שוטפות מומנו בשיעור זניח – כך לדוגמה תעריף האחזקה לכיתה 
כולל חשמל, מים וחומרי ניקוי  כ 800 ₪ בלבד!!! לשנה, לא התעדכן מזה שנים, בעוד העלות בפועל עומדת על 

פי שלוש ויותר. 
במודל התקצוב נכלל תקציב למשרת מנהל אחת לכל 4 כיתות )משרה המיועדת למזכירות כללית ו/או הנהלת 
2,800 ₪ בלבד! לכיתה  חשבונות וחשב שכר ו/או מזכירות פדגוגית(. זאת בנוסף להוצאות מנהל שוטף בסך כ 
לשנת לימודים )עבור הוצאות בנקאיות, אגרה לרשם העמותות, רו"ח, משפטיות, מחשבים, תוכנות, דואר, משרדיות 

וכן הלאה(, משכך, קיים חסר משמעותי בתקצוב הוצאות מנהליות במוסד.
כמוכן לא קיימת התייחסות להוצאות משתנות בין מוסד למוסד, תיקונים מיוחדים, פעילות מיוחדת וכן הלאה. 

מימון הוצאות אלו התאפשר הודות ל 10% תקורה שניתן יהיה לנצל מתקציב שכר ההוראה.

 בהודעה החדשה קיימים שני שינויים מרחיקי לכת:

האחד – צמצום תקצוב התקורה למוסדות על יסודי. בפרקטיקה הקיימת בתכתובות שונות מול המשרד 
ובביקורות המבוצעות מטעם המשרד מזה שנים, נדרש ניצול של 90% מהשעות בלבד. 10% מסך תקציב השעות 

נותר לצורך גיבוי, מלוי מקום ועבור תקורה. צמצום מ 10% ל 6% מהווה שינוי מהותי.

פרוש הדבר קיצוץ של כ 40% מסך התקציב הניתן להוצאות תפעול פעילות ומנהליות שאינן שעות 
הוראה בתקן. במוסד בינוני בן 4 כיתות בשכבה מדובר בקיצוץ של כ 150 אש"ח לשנה!!!

השני - ביטול האפשרות  באופן מוחלט לרשויות המקומיות, יוצר אפליה ומציב את הרשות במצב שאינו מאוזן 
וללא אפשרות איזון להוצאות חריגות בגין המוסד ועידוד להפרטת המוסדות.


