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חוזר חודשי מוסדות חינוך

 | מועדי הגשה

1. קול קורא סבסוד מסגרות בחופשות לגילאי 3 – 9        21/02/2018
2. דיווח מצבת מורים – לשנת תשע"ח - אישור רואה חשבון -יסודי ועל יסודי  -	נדחה!	   28/02/2018
3. דיווח רמת שירות לשנת תשע"ח -	נדחה!         28/02/2018
4. דיווח סייעות שנת תשע"ח – גנים – אי דיווח יגרור קיזוז מקדמה        28/02/2018
5. בקשה להכרה עבור בית ספר מקדם בריאות – כלל מוסדות        10/06/2018

6. נוהל תקצוב לשנת תשע"ט      
מוכש"ר וכן תרבותי יחודי - יזומה וחידוש         28/02/2018
מוכש"ר - בעלות חדשה          31/03/2018
תרבותי ייחודי - בעלות חדשה           16/04/2018
פטור                     טרם פורסם מועד סופי

 | תקציבים

 תקציב תכנית ניצנים

גבוה  החודש,  שחושב  הזנה  וקיזוז  מאחר  ניצנים  תכנית  עבור  תשלומים  מופיעים  לא  מית"ר  בדוחות  החודש   
מהתקצוב. בעוד התקציב חושב לפי חודש אחרון עד וכולל חודש דצמבר, הקיזוז כולל חודש עוקב עד וכולל 
ינואר. מבדיקה עם משרד החינוך פער העיתוי בין תקצוב לקיזוז אכן תקלה והתקציב הועבר כמקדמה  חודש 

ידנית ב7 לחודש 
בנוסף יש לתת את הדעת לשני פערי הזנה נוספים: 

1. פער מהעובדה שהתקציב מחושב בהתאם לערך מנה של 15 ₪ בעוד עלות הקיזוז שונה – במנות כשרות 17 ₪ 
ובמנות אחרות פחות מ 15 ₪. 

מוסדות  לסמלי  בהתאם  נעשה  התקציב  זיכוי  בעוד  ועלותן,  המסופקות  למנות  בהתאם  יעשה  המנות  חיוב   .2
יום  של  הפעלה  רשיון  בין  ומלאה  ישירה  זיקה  קיימת  הבוקר.  לפעילות  המאושרים  ילדים  ומספרי  מאושרים 

הלימודים בבוקר להפעלת ניצנים.

 חינוך מיוחד | עדכון ערך השעה בחינוך המיוחד

החודש בוצעה הפחתה שולית ברכיב גמול פיצול. גמול פיצול מיועד למורים המלמדים במספר כיתות ונע בין 3% 
ל 6%. הגמול המתוקצב בערך השעה בשיעור 2.5%, וכרגע הופחת בשיעור שולי. הקיזוז רטרואקטיבי מתחילת 

השנה הקודמת לפי 0.3 ₪ בערך השעה. 
הקפדת המשרד לעדכן את גמול הפיצול המתוקצב לכאורה בעודף קל תמוהה, שכן המשרד לא פעל במקביל 
לבצע עדכון לגבי רכיבים המחושבים בחסר  כמו שעות גיל וגמולי ריכוז מקצוע. בחודשים האחרונים כפי שעדכנו 
בעבר הקואליציה לחינוך מיוחד המאגדת את רוב בתי הספר חנ"מ בהליך דיאלוג יסודי מול משרד החינוך על 

רכיבי תקצוב חסרים. בשבוע האחרון התקבלה שורת עדכונים, אך עדייך לא פורסם באופן רשמי.

 יסודי | עדכון ערך השעה במוסדות פטור

עדכון נוסף לערך השעה במוסדות פטור – ערך השעה השנתי עודכן ל 4,273 ₪ – עדכון של 63 ₪ לעומת ערך 
קודם שעמד על 4,210 ₪ לשנה. העדכון מצמצם את פער השחיקה – אך עדיין מינורי ביחס לשחיקה שנותרה. 
ערך השעה נותר שווה לפרופיל 5 במוסדות מוכש"ר, בעוד בשנים קודמות תאם לותק גבוה יותר ואף ל 12 שנות 

ותק. 
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 | שכר מורים

 בקרות עצמיות בנושא שכר 

בחודשיים האחרונה, ביצעה מחלקת שכר במשרדנו בקרה אינטנסיבית לאיתור ליקויי שכר. הבקרה נועדה למזער 
ונידרשים לעדכונכם.   ליקויים שנמצאו  ולהיערך לביקורות צפויות. החודש נשלח אליכם מייל המפרט  חשיפה, 

מומלץ לעיין בשומת לב ולטפל בדרוש תיקון.
להלן דוגמאות לליקויים נפוצים :

פנסיוניים-  שאינם  רכיבים  עבור  לפנסיה  להפריש  נדרש  לא  עבודה,  לדיני  בהתאם  גל:  לגמל  הפרשה  אי   >
החזר נסיעות, מעונות וכן הלאה. לעובדי הוראה – קיימת זכאות להפרשה גם על רכיבים אלו לקופה מיוחדת 
'גמל גל'. שיעורי ההפרשה: 5% מעסיק 5% עובד, ללא הפרשה לפיצויים. במאמר מוסגר נציין כי אם בחרתם 
לבצע הפרשה לפיצויים גם על רכיבים אלו, היא אינה פטורה ונדרש לבצע זקיפה בגינה. לא כל תוכנות השכר 

מחשבות זאת כראוי. 
< הודעה לעובד: יש להעביר לכל עובד )גם זמני( הודעה על תנאי העסקתו בתוך 30 יום מהיום שהחל לעבוד. 
< דיווחי נוכחות: חוק הגנת השכר מחייב ניהול מדוקדק של נוכחות העובדים, והצגת מספר שעות העבודה 

שבוצעו בפועל בכל חודש בתלוש השכר כמידע אינפורמטיבי בראש התלוש. 

  עדכון סכומי תוספת מעונות 

לתוספת מעונות זכאית עובדת הוראה של ילד אחד או שניים עד לגיל 5. בשנת 2018 סכומי התוספת יתעדכנו 
כדלהלן:

1.  בעד ילד אחד / ילד ראשון - 313 ₪ לחודש. )לעומת 312 בשנת 2017(
2.  בעד ילד שני - 211 ₪ לחודש. )לעומת 210 בשנת 2017(

על יסודי

 הגשת דוחות ביצוע תלמידי שילוב – במוסדות תרבותי יחודי 
בימים אלו נדרשים המוסדות להגיש דוחות ביצוע. את דוחות הביצוע יש להעביר למרמנ"ת באמצעות פורטל 

שער. בדוח הביצוע יש לפרט ניצול השעות לכל תלמיד, ושם המורה שהועסק. 
קישור להורדת טופס הדיווח <<< 

 בקרה צפויה על תגבור לימודי יהדות
החודש נשלחו הודעות למוסדות שהגישו בקשה לתגבור לימודי יהדות - על בקרות שיערכו החל מ 15.2.2018

לתשומת לב! הבקרה תיערך ללא תאום מראש, והמוסדות מתבקשים להכין את מלוא החומרים מראש בקלסר. 
שעות  מערכת  תלמידים,  מצבת  דוחות  שהוגש,  כפי  הבקשה  טופס  את  כוללים  למסירה  הנדרשים  החומרים 

מפורטת, טבלת מורים ואף פירוט של התכנית הפדגוגיים.
על מה חשוב להקפיד בעת ההגשה?

< קיום טופס הבקשה שהוגש.
<  הצלבה בין פירוט השעות בבקשה לפירוט השעות במערכת השעות, ומתן הסברים במקרה של פערים.

על מערכת השעות לכלול את מלוא שעות ההוראה ביהדות - גם שעות הבסיס שאינן מתוקצבות.

 בקרה מקיפה במוסדות על יסודיים – גם	השנה!
בחודש האחרון, קיבלה קבוצה נוספת של מוסדות הודעה על ביצוע בקרה כוללת. המוסדות הנבדקים נבחרו 
באופן מדגמי. מנהלי המוסדות שנבחרו במדגם הוזמנו לכנס בו קיבלו הסבר על תהליך הבקרה. בשלב ראשון 
ספציפיים.  בנושאים  עומק  ביקורת  להמשך  יוקצו  מהמוסדות  חלק  לממצאים  ובהתאם  כללית,  ביקורת  תיערך 
הביקורת מהווה בדיקה מקיפה של כל תחומי הדיווח במוסד ברמת השטח. הבקרה תיערך על ידי 2 בקרים במשך 
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יומיים – מנהל המוסד ידרש לפנות יומיים אלו לשיתוף פעולה עם הביקורת. הביקורת תכלול סיור בבית הספר, 
ובדיקת התאמת מערכת השעות לביצוע בפועל. תחומי הבקרה מקיפים את כל המערכות והממשקים מול משרד 

החינוך, מצבת מורים, מצבת תלמידים, תשלומי הורים ורמת שירות.
קיבלתם ביקורת?  

חשוב שתקפידו על הצלבה וראייה רחבה ומקיפה על מכלול הנתונים, וזאת כבר בעת הכנת החומרים. 

miris@cpa.mishor.co.il :לייעוץ וסיוע תוכלו כמובן לפנות למירי סוקולובסקי, מנהלת מחלקת תקציבים

)בית הספר של החופש הגדול לכיתות א-ב(, החודש  בהמשך למגמה בשנים האחרונות לסבסוד קייטנות קיץ 
פורסם קול קורא חדש - סבסוד מסגרות בחופשות החג לגילאי 3-9. 

בקשת הקצבה יש להגיש עד לתאריך                  21.2.2018
5 ימים מקבילים  5 הימים הראשונים של חופשת פסח )ו'- י"ב בניסן(. )במגזר הלא יהודי –  התכנית תתקיים ב 

בחופשת האביב(.
שיטת התקצוב בדומה לתוכנית ניצנים צהרונים: התקציב לפי דירוג הרשות. במוסדות רשמיים 100%. במוסדות 
הפחתת  'מונצחת'  שוב  בהתאמה.   55% ו-   75% הסדירים  ללימודים  התקצוב  לשיעור  בהתאם  ופטור,  מוכש"ר 
שיעור  מקור  )שהינם  ליבה  ללימודי  נוגעת  אינה  –בפעילות שכלל  ופטור  מוכש"ר  במוסדות  לתלמידים  תקציב 

התקצוב החלקי ללימודים הסדירים(, אלא גם בפעילות העשרה שאינה לימודי ליבה. 

מה תכלול התכנית: למידה והנאה בנושאים שאינם כלולים בתחומי הליבה )אומנות, חינוך סביבתי, ספורט וכו'( 
מסגרת הפעילות: משעה 8:00 עד 13:00 במשך חמישה ימים. 

שירותים נוספים מעבר לבסיס – ניתן לגבות מהורים ע"פ רשימה סגורה עבור:
תוספת לשעת צהרון: 6.8 שח, תוספת לשעת חוג: 7.5 ₪ בגן/6.6 ₪ בבית ספר, תוספת כריך ליום: עד 6 ₪, תוספת 

לארוחת צהרים: עד 16 ₪. 
גבייה  בנוסף,  + ארוחת צהריים(.  חוג  + שעת  )3 שעות צהרון   .₪ 44 ליום להפעלת צהרון:  גביה מרבית  תקרת 
מתלמידים הלומדים בבתי ספר במעמד שאינו רשמי אשר מגיע עד ל 69.2 ₪ ליום ו 346 ₪ לקיטנה בת שבוע 

בודד. 

התמודדות במכרזים – מלכרי"ם ועוסקים – שאלת המע"מ 

בעמדה שפורסמה החודש על ידי רשות המיסים,  התיחסה הרשות לפעילות עיסקית המבוצעת במלכ"ר, ואזכרה 
שוב את חבות המלכ"ר במע"מ כאשר מדובר בפעילות עסקית להשגת רווחים. )גם כאשר הרווחים נועדו לפעילות 
העמותה(. בהתייחסות פרטנית למכרזים, בהם מורשים לגשת הן עוסקים והן מלכרי"ם, לטענת הרשות נוצרת 
אפליה – מלכרי"ם מחויבים במס שכר בשיעור 7.5% בעוד עוסקים מורשים מחויבים במע"מ מלא בשיעור 17%. 
בסיכום מסמך העמדה, החליטה רשות המיסים כי כאשר מלכ"ר יגש למכרז אשר ניתן לגשת אליו גם כעוסק, 
ורווחה  חינוך  במכרזי  התמודדות  הנלוות.  המשמעויות  כל  עם  לעוסק,   – המלכ"ר  סיווג  לשינוי  הרשות  תפעל 

שכיחים במלכ"רים, ולא פעם קיימת אפשרות לחברה לגשת למכרז.  
הרחבה לעניין זה בפרט, ולעניין פעילות עסקית בעמותה בכלל – ראה בחוזר עמותות  קישור לחוזר 'פעילות 

עסקית בעמותה' <<< 

חופשות חגים בגנים ובבתי הספר

שיעור המימון

מימון מלא ע"י משרד החינוך100%רשויות באשכול 1-4

תשלומי הורים בסך 20  ₪ ליום64%רשויות באשכול 5-7

תשלומי הורים בסך 30 ₪ ליום. 46%רשויות באשכול 8-10

תשלומי הורים בסך 14 ₪ ליום.75%בתי ספר מוכר שאינו רשמי )בכל האשכולות(

תשלומי הורים בסך 25.2 ₪ ליום.55%בתי ספר במעמד פטור )בכל האשכולות(


