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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 סייעות שנת תשע"ח – גנים - ראה הרחבה בחוזר חודש קודם )*(    סוף פברואר
)*( סיעת שניה תוקצבה במקדמה אוטומטית. אי דיווח יגרור קיזוז. עד השנה, כל גן נדרש למילוי לדווח על כלל 
הסייעות. בפרקטיקה, גן שלא ביקש סייעת נוספת לא נדרש למילוי. בהתאם לעדכון שקבלנו, בשנה זו תהיה 
קיימת הקפדה על דווח על כלל הסייעות. בגנים כולל גנים ללא סייעת שניה וכולל בגנים לחינוך מיוחד. לא ידוע 

על סנקציה שתהיה למוסד שלא ידווח אלא לגבי מי שזכאי לסייעת שניה אי הדיווח יביא לקיזוז.  
5. קול קורא לתקצוב מגמות טכנולוגיות במגזר החרדי לבנים בלבד      31/10/2017

קישור לקרטיריונים <
6. קול קורא לבתי ספר 'מגווני לימודים' בחטיבה העליונה – מגזר חרדי לבנים בלבד:              31/10/2017

לקישור לקריטריונים <
7. קול קורא להצטיידות במוסדות המפעילים את תכנית טו"ב          22/10/2017

לפירוט מלא קישור לקריטריונים <

תקציבים

מקדמות תקציב:   .1
באופן כללי, חושבו מקדמות על בסיס שנת תשע"ז. ראה פירוט בסוג המוסד. 

בשיעור 100% משנת תשע"ז חושבו: שרתים, מזכירים, קבסי"ם קבטי"ם ושומרים.
הסעות: חושבו מקדמות בשיעור 80%. )רשויות שביצעו גמר חשבון – בשיעור 100%(

נושאים נוספים שחושבה מקדמה בשיעור 80%: איחוד משכורות, ניכוי שעות מרכזי נוער.
עדכון אשכולות למ"ס:   .2

בהתאם לאשכולות העדכניים שפורסמו ע"י משרד הפנים, עודכנו החודש הנושאים המושפעים מאשכול 
הלמ"ס. ראה הרחבה.

3. מקדמות תקציב ביסודי:
החודש הועברו מקדמות בהתאם לנתוני תשע"ז למוסדות להם תקציב לשנת תשע"ח.

מקדמות תקציב:   .4
החודש הועברו מקדמות על בסיס נתוני התלמידים בתשע"ז, ולפי מספרי השעות בתשע"ח הרלוונטיים 
נושאים  וכן  יחודי  תרבותי   –  450 לימוד,  שכר   –  1 לנושאים  הועברו  מקדמות  והתלמיד.  הכיתה  לסוג 

משלימים לשכר לימוד.
תקצוב מיוחד לבתי ספר כניסיתיים:   .5

הוחלט לתקצב החל משנת תשע"ז 3 ש"ש נוספות בהתאם למסקנות ועדת שושני. במוסדות יסודיים – 
הוקצה תקן נוסף במערכת אמח"י. מוסדות על יסודיים – החודש הועבר תשלום בגין שנת תשע"ז עבור 

3 ש"ש נוספות.
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/YeledNoarBesikun/machlakot/shachar/kolHaredy.htm
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/KOLKOREHAREDI.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_06_14/8232.pdf
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מקדמות תקציב בחינוך המיוחד:  .6
במסגרת תהליך הידברות בין הקואליציה לחינוך מיוחד לבין משרד החינוך, סוכם כי בשנה זו, עד לסגירת 
יועברו   9-11 בחודשים  קיימים:  למוסדות  מלאות  כמעט  מקדמות  יועברו  מוסד,  לכל  המוקצה  התקן 
80% מתקציב הפרא רפואי. מחודש דצמבר  ו  מקדמות מלאות על בסיס שנה קודמת לתקן ההוראה, 
צפוי תקציב שוטף כסדר. זו ההזדמנות לברך ולאחל הצלחה להמשך עבודת הקואליציה בתהליך הסדרת 

תקציב החינוך המיוחד המוכש"ר.

       שכר

1. שכר לחודש ראשון בשנת הלימודים תשע"ח:

על מה נקפיד במעבר שנה?
< עדכון וותק ותק בתפקיד – לכאורה תוספת של שנה. אולם אם עבד פחות משליש משרה, או פחות מחצי שנה, 

לא זכאי לתוספת וותק. שימו לב – תוכנות שכר רבות מעדכנות וותק באופן אוטומטי. חשוב לעקוב פרטנית.
< עדכון דרגה וגמולי השתלמות – לתשומת לב פעמים במקביל לעדכון הדרגה הזכאות לגמולים פוחתת. חשוב 

לעקוב אחרי עדכון של דוח כוח אדם בהוראה בהמשך השנה. 
< שעות וגמולי תפקיד – במידה והשתנה הגדרת התפקיד וכן היקף העבודה במיוחד לגבי גמולי בגרות המושפע 

ממספר תלמידים וכן הלאה.
< זכאות לקרן השתלמות – יתכן כי עובדים שלא היו זכאים עד כה יהיו זכאים כעת ולהפך. שינוי מעל שליש 

משרה / פחות משליש משרה, וכמובן סייעות משנה שלישית.
< זכאות למשרת אם – מומלץ לעיין שוב בת"ז גם לעובדים חדשים ובוודאי לגבי מי שחזרה השנה מחל"ד. 
חשוב לוודא שוב לגבי מי שמועסקת בפחות מ 79% משרה – קיום העסקה נוספת. יתכן כי זכאות העובדת 

ל'תוספת אם יחסית' השתנתה או בוטלה. 
< זכאות לשעות גיל – בחינת הזכאות אמנם לפי ה-31.12, אולם העידכון כבר בתחילת שנת הלימודים - חודש 

ספטמבר.
2. עדכוני שכר בעל יסודי:

בהתאם להסכם עם ארגון המורים העל יסודיים, יעודכן שכר המורים החל מתאריך 1.9.2017. מעבר לעדכון 
השכר, ההסכם האמור מביא בשורה בפישוט וייעול בהירות תלוש השכר למורה. נקבע כי כל התוספות הנובעות 
מהסכמים קודמים יאוחדו ויכללו בטבלת השכר המשולב העדכנית. סעיפי השכר שיבוטלו ויאוחדו: תוספת 87 
)הסכם מסגרת(, תוספת 94 )תגבור הוראה(, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011, תוספת שחיקה 2011, 

תוספת אחוזית 2016. 
במקביל, טבלאות השכר המשולב יעודכנו בשיעור 18.212%. וכן תוספת שקלית 2016 תעודכן מ177 ₪ ל601 ₪. 
 .₪ 336 19%, סך התוספות השקליות המבוטלות:  כ-  סך התוספות האחוזיות המבוטלות מגיע לשיעור של 
בשקלול, התוספת בקירוב מכסה על התוספות שהתבטלו, אך השתנה מעט ההרכב של התוספת האחוזית 

והשקלית, מה שגרם לכך שמורים בדרגות הנמוכות יצאו מורווחים לעומת בעלי הדרגות הגבוהות.
כתוצאה מההסכם, בוצע פגיעה בבסיס השכר, לחישוב גמולים וכיוצ' - רכיב תיגבור הוראה )תוספת 94( שהיווה 

עד כעת חלק מבסיס השכר בוטל והומר להיות חלק מתוספת שיקלית 2016 שאיננה בסיס לחישוב גמולים.
3. עדכון שכר מינימום – לא לשכוח לתלות במקום העבודה

ש"ח   300 של  תוספת  לשעה.  ש"ח   28.49 מלאה.  למשרה  ש"ח   5,300 ל-  המינימום  שכר  עודכן  ב-01.12.17 
למשרה מלאה, וכ-1.6 ₪  לשעה. עדכון זה הינו העידכון הרביעי בשורת העדכונים בשנתיים האחרונות.

חוק שכר מינימום מחייב כל מי שמעסיק מעל 5 עובדים לתלות במקום בולט את עיקרי חוק שכר מינימום , 
וסכומיו המעודכנים. )מעסיק פחות מ-5 עובדים יכול להסתפק בעדכון המופיע בתלוש השכר(.

לנוחיותכם מצ"ב מודעת שכר מינימום מעודכנת לתליה.
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החודש עודכנו אשכלות הלמ"ס )לשכה מרכזית לסטטיסטיקה( 

מהם אשכולות הלמ"ס? כיצד נקבעים? מהי ההשלכה על תקציב משרד החינוך לרשות? האם קיימת השלכה 
תקציבית למוסד חינוך במעמד מוכר שאינו רשמי? 

קביעת אשכול הלמ"ס לכל רשות מהווה דירוג חברתי כלכלי לרשויות המקוימיות הנערך על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיטיקה, אשר בו מדורגת כל רשות לפי הרמה החברתית כלכלית הממוצעת של התושבים. הדירוג מ-1 ועד 
10, כאשר אשכול 1 מבטא את הרמה החברתית כלכלית הנמוכה ביותר, ואשכול 10 – את הרמה הגבוהה ביותר. 
רשימת המשתנים שנבחנת לצורך המדד – מגוונת, ונבחרת מתחומים שונים- דמוגרפיה, השכלה, נתוני תעסוקה 

ורמת חיים.
בין המשתנים נמצא יחס תלות- יחס אוכלוסיה צעירה ואוכלוסיה בוגרת לאוכלוסיה בגילאי עבודה, ממוצע מספר 
הנפשות למשק בית, ממוצע שנות הלימוד של בני 24-54, נתוני תעסוקה מפולחים תוך התייחסות לאי תעסוקה, 

נתוני הכנסה ממוצעת לנפש, התייחסות לכלי רכב בשימוש, מספר החדרים בבית, ועוד.
המדד מפורסם מידי מספר שנים, הדירוג הקודם פורסם בשנת 2013, והתבסס על נתוני 2008. המדד נועד בין 

היתר, לשמש כאחד הקריטניונים להקצאת המשאבים לרשויות המקומיות.
רשויות לדוגמה שעודכנו בעדכון נוכחי: ירושלים – מאשכול 4 ירדה לאשכול 3. חבל יבנה – מאשכול 7 לאשכול 

4. מטולה – מאשכול 7 לאשכול 8. צפת – מאשכול 4 לאשכול 2.

השפעת המדד החברתי כלכלי על תקציב משרד החינוך לרשויות המקומיות

משרד החינוך אמון על אספקת שירותי חינוך בהתאם לחוק חינוך חובה, ולכן בתקצוב שירותי הבסיס בחינוך – 
לא נצפה בהבדל בין האשכולות. עם זאת, בנושאי תקציב משלימים קיימת השפעה תקציבית לא מעטה. 

לדוגמה:

• הסעות: רשויות מקומיות באשכול 1-5 יזכו בשיעור השתתפות גבוה יותר- 85% לעומת 40%/50%. )ובהצטרף 
לפרמטרים נוספים- פחות מ 75 אלף תושבים, ומענק איזון לתושב לפחות 300 ₪.(

• קרן קרב
• צהרונים )ניצנים(- השתתפות הורים משתנה בהתאם לאשכול הרשות.

• הזנה )יוח"א(– הקיזוז לרשות בהתאם לאשכול הרשות. החל מקיזוז בשיעור 10% באשכול 1 עד 70% באשכול 8.
• מסגרות קיץ – בית הספר של החופש הגדול. באשכול 1-4 – מימון מלא. אשכולות 5-7 – השתתפות הורים בסך 

300 ₪. אשכולות 8-10 – השתתפות הורים בסך 450 ₪. 
• סייעת שניה: אשכולות 1-5 – השתתפות משרד החינוך בשיעור 100%. אשכולות 6-10 השתתפות בשיעור 80%.

• אגרת שכפול וחומרי מלאכה : תקצוב 90% באשכול 1 ועד תקצוב בשיעור 50% באשכול 8.
• תוספת פדגוגית ניהול עצמי: באשכול 1-2: 200 ₪ לתלמיד בשנה. באשכול 3-4: 150 ₪ לתלמיד בשנה. באשכולות 

5-6: 100 ₪ לתלמיד בשנה. באשכולות 7-10: 50 ₪ לתלמיד בשנה. 
• קיזוזים נוספים – תכנית תקשוב. 

• מוחזקות – רק כאשר אשכול הרשות נמוך מ 7 )כאשר מדד הפריפריאליות נמוך מ 0.6(
• מתמטיקה תחילה – השתתפות הבעלות באשכולות 1-3: 0, באשכולות 4-7: 20%, ובאשכולות 8-10: 50%.

האם קיימת השפעה תקציבית על מוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי?

ההשפעה על מוסדות מוכר שאינו רשמי בהתאם לנושאי התקציב. כך כל נושא תקציב אשר  מושפע מאשכול 
הרשות, ההשפעה תהיה תקפה גם על מוסדות מוכרים שאינם רשמיים בבעלויות פרטיות. הדוגמה המובהקת – 
אגרות שכפול וחומרי מלאכה. אך בנוסף לכך תקציב סייעת שניה, וכן סעיפי תקציב רלוונטיים לעל יסודי כמו 

מוחזקות ומתמטיקה תחילה.
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תכנון מצבת עובדי ההוראה

מוסדות מוכרים שאינם רשמיים, מתבקשים בדיווח מצבת המורים. פרטי המורים המדווחים מעובדים ונתוניהם 
משוקללים לחישוב פרופיל המוסד, אשר על פיו נקבע ערך השעה המתוקצבת. בנוסף, דיווח המורים משפיע 
ישירות על זכויות פרסונאליות של עובדי ההוראה- קרן השתלמות מעל שליש משרה, שיפוי ימי מחלה ופיצויים 

מוגדלים.

דגשים הנוגעים להשפעת הפרופיל על תקציב המוסד:

 חשוב לזכור, כי לא תמיד הגדלה של הפרופיל תגרום לעדיפות תקציבית!

אמנם הכנסות משרד החינוך מושפעות ישירות ויהיו גבוהות יותר ככל שהפרופיל גבוה יותר. אך חשוב לזכור כי 
מהות חישוב הפרופיל היא להביא להתאמה בין רמת ההוצאה לרמת ההכנסה. בקירוב, ככל שהכנסות משרד 

החינוך יגדלו בעקבות הפרופיל הגבוה, כך גם תגדל עלות ההוצאה לשכר מורים.
התשובה האם השינוי שנצפה בפרופיל יביא לשינוי מיטיב בתקציב או להיפך, תלויה בנתונים הספציפיים במוסד. 
כך לדוגמה מוסד המבצע שעות הוראה מעבר לתקן המתוקצב – הגדלה בפרופיל תביא להוצאה גבוהה יותר 

מההכנסה ולהיפך. 
כמוכן קיימים מקרי קצה בהם הפרופיל קרוב למדרגה הבאה, ושינוי קל בהרכב השעות יביא ל'קפיצת' המדרגה.

 המשקל הממוצע המחושב לכל מורה מורכב הן מהוותק והן מהדרגה

לפיכך, אין תשובה מוחלטת האם דרגה גבוהה עדיפה או וותק גבוה עדיף. הפער בין דרגה לדרגה שווה בקירוב 
לפער של כ 3-4 שנות וותק בוותקים נמוכים, ו 6-7 שנות וותק בוותקים גבוהים. כך לדוגמה משקל מורה 
בדרגת ב.א. בוותק 1, יהיה שווה בקירוב למשקל מורה מוסמך בוותק 4, ומורה בדרגת מ.א. בוותק 1, יהיה שווה 

למשקל מורה בדרגת ב.א. בוותק 3-4.

 השפעות שעות גיל על הפרופיל ועל התקציב

שעות הגיל משפיעות על משרת המורה, ובחישוב הפרופיל מובא בחשבון שיעור המשרה המחושב למורה. 
אין השפעה מיוחדת של שעות הגיל על חישוב הפרופיל. אך בעניין ההשפעה על התקציב – השפעת הרכיב 

תהיה שונה בין סוגי המוסדות. 

במוסד על יסודי – מתקבל תקציב ממוצע לשעות הגיל בהתאם למצבת הקיימת בפועל. לפיכך נהיה אדישים 
מבחינה תקציבית למורה עם שעות גיל. במוסד יסודי – שעות גיל אינן מתוקצבות, ועל כן שילוב מורה הזכאי 

לשעות גיל במצבת המוסד יגרור הוצאה שאינה מתוקצבת.

לנוחיותכם, מצ"ב קישור למחשבון פרופיל <

במחשבון חישוב מיידי של הפרופיל הצפוי, וכן הצגת נתון ההשפעה הספציפית של כל מורה.
ללקוחות מישו"ר – חודש התנסות במחשבון הפרופיל ללא תשלום. 
cpa.mishor@cpa.mishor.co.il לקבלת סיסמא – שלחו פנייה למייל

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