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חוזר חודשי מוסדות חינוך

 | מועדי הגשה

25/10/2018 	 	 	 בי"ס יסודי	–	תאריך	אחרון	לדיווח	מצבת	תלמידים	להקצאת	תקן	
28/10/2018 	 	 	 בי"ס חינוך מיוחד –	תאריך	אחרון	לדיווח	תלמידים	להקצאת	תקן	
30/10/2018 	 	 	 	 בי"ס יסודי ועל יסודי	-	בקשה	לגמול	ריכוז	בי"ס	קטן	
31/10/2018 	 על יסודי	-	אישור	תלמיד	07	העברת	בקשה	למפקח	על	החינוך	המיוחד	במוסד	
15/11/2018 	 	 	 עובד הוראה	-	הגשת	בקשות	להחזר	שכר	לימוד/מענק	שעות	
28/02/2019 	 	 	 	 גנים	–	תאריך	אחרון	לדיווח	סייעות	-	ראה	הרחבה	באתר	
 30/11/2018 	 	 	 	 חינוך מיוחד	-	דיווח	מטפלים	בפרא	רפואי	)סל	שח"ם(	
	עד	חודשיים	מסיום	החופשה 	 	 	 	 	 חינוך מיוחד	–	חופשת	אוגוסט	

בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים
31/11/2018 	 	 	 	 	 	 	 	 	 דיווח	במערכת	
31/12/2018 	 	 	 	 	 	 	 אישור	חתום	ע"י	רואה	חשבון	
30/05/2019 	 	 	 	 מועד	אחרון	לשינויים	במצבת	המורים	כולל	החתמת	רו"ח	

 | תקציבים

מקדמות תקציב בכלל המוסדות - בחודש נוכחי התקבלו מקדמות על בסיס שנת תשע"ח.

שיעור	המקדמות	הינו		100%-80%	מנתוני	שנה	קודמת.	מקדמות	מחושבות	כרגיל	על	רוב	התקנות	והסעיפים	
אך	לא	על	כולם.	במוסדות	חינוך	מיוחד	מחושב	המקדמות	על	סעיפים	רבים	יותר	מבשנים	קודמות	אך	עדיין	לא	
במלואם.	חריג:	במוסדות	להכשרת	עובדי	הוראה	היות	ולא	התקבל	אישור	תקציבי	ממשרד	האוצר	לא	התקבלו	

מקדמות	יחד	עם	שאר	המוסדות.	מקדמות	צפויות	להתקבל	בימים	הקרובים.

מוסדות על יסודי - ניכוי השתתפות בשכר הלימוד כיתות י"ג י"ד )שגוי?(

למוסדות	על	יסודי	המפעילים	תוכנית	בכיתות	י"ג	י"ד	מבוצע	ניכוי	בגין		ההשתתפות	בשכר	הלימוד.	בשנת	תשע"ט	
יעמוד	על	6,511	₪.	)אשתקד	6,427	₪(	הניכוי	מתייחס	ל:	6,312	₪	בגין	שכר	לימוד	ו	199	₪	עבור	חומרים	למימון	

פרוייקט	אישי.	
מאחר	ובשנת	תשע"ט	בוטל	תקצוב	חומרים	נראה	כי	ניכוי	רכיב	החומרים	האמור	שגוי	ויש	להשיבו	למוסדות.	פניית	

משרד	מישו"ר	למשרד	החינוך	נבדקת	ואנו	נעקוב	ונעדכן.	
עדכוני שכר על יסודי בהתאם להסכם ארגון המורים

1.	עדכון	טבלאות	השכר	המשולב	–	כתוצאה	מכך,	עדכון	ערך	השעה	במוסדות	עם	1-7	שנות	וותק.	ראה	הרחבה	
באתר	בחודש	6.18, קישור<<< 

2.	עדכון	תעריף	תוספת	87	למנהל
3.	ביטול	תקציב	חומרים	בחינוך	הטכנטלוגי	–	סכום	של	כ	240	₪	שנתי	לתלמיד.

מגזר לא יהודי - תוספת 0.01 ש"ש לתלמיד 

החל	משנה"ל	תשע"ה,		המגזר	הלא	יהודי	מחויב	ביחידת	לימוד	נוספת	)שלישית(	במקצוע	העברית	לשם	זכאות	
לבגרות.	בשל	כך,	ניתנה	תוספת	של	0.03	לתלמיד.	החל	משנה"ל	תשע"ט	נוספה	0.01	ש"ש	בגין	גמול	בגרות.	סה"כ	
התוספת	לתקן	הש"ש	בשכ"ל	למגזר	הלא-	יהודי	תהיה	0.04	ש"ש	בכתות	י"א	וי"ב.	בכתה	י'	התוספת	תישאר	0.03 

ש"ש.			

מוסדות החינוך המיוחד עודכן תעריף אגרת שכפול

עודכן	תעריף	אגרת	שכפול	ויעמוד	על	973	₪	)תשע"ח	850	₪(	הסכום	הינו	שנתי	לכיתה	ומוכפל	בשיעור	השתתפות.	
טרם	התקבל	תקצוב	בפועל.

http://www.mishorcpa.co.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%9e%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%a9/
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הרחבת הסמכה להוראת המתמטיקה במגזר החרדי - 
5 יח"ל - תכנית המשך מתשע"ח

מוסדות זכאים:	מכללות	להכשרת	מורים.	נדרש	כי	40% 
לפחות	מסגל	ההוראה	בקורס	יהיה	בעל	תואר	שלישי.

מרכיבים מתוקצבים:	שעות	הוראה	וכן	השתתפות	בשכ"ל	
לתלמידים.

	תאריך	אחרון	להגשה:	7.10.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

פיילוט תגבור לימודי מתמטיקה ואנגלית במוסדות על 
יסודי חרדים - בחינה חיצונית שוות ערך ל 5 יח' בגרות

עבור	 חרדי	 בפיקוח	 יסודי	 על	 מוסדות	 זכאים:	 מוסדות 
כיתות	י'	עם	לפחות	100	תלמידים	בשכבה

וריכוז,	 פרונטל	 שבועיות	 שעות	 מתוקצבים:	 מרכיבים 
שעות	תגבור	וסכום	הצטיידות	עד	7,000	₪	שנתי	לסמינר.

	תאריך	אחרון	להגשה:	11.10.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

תכנית ליווי אישי למורי כימייה בתחילת דרכם על ידי 
מורים מובילים בתחום הדעת

מוסדות זכאים:	מוסדות	אקדמאים	להכשרת	מורים	בעלי	
אישור	מל"ג	להוראת	כימיה	בחינוך	העל	יסודי.

מרכיבים מתוקצבים:	א.	שכר	למוסד	האקדמי	עבור	ריכוז,	
הוראה,	הנחייה,	ליווי	אקדמי	ומעקב	אחר	ביצוע	הליווי	

ב.	תשלום	למורה	המלווה	עבור	הליווי.

	תאריך	אחרון	להגשה:	25.10.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

תקצוב עבור פיתוח מוצרי חינוך מוטי עתיד – לצורך 
יישום נרחב במערכת החינוך

מוסדות זכאים:	כלל	המוסדות	–	מגני	ילדים	ועד	מכללות
וליווי,	מומחי	הערכה,	שעות	 ייעוץ	 מרכיבים מתוקצבים:	
לסגל	הוראה,	הצטיידות	בציוד	מתכלה	וכלים	טכנולוגיים	
שאינם	 )ליזמים	 נסיעות	 למידה,	 סביבת	 עיצוב	 תומכים,	
לצורך	 בתקציב	 להשתמש	 ניתן	 כן	 כמו	 הוראה(.	 עובדי	

רכישת	ציוד	שאינו	מתכלה.

	תאריך	אחרון	להגשה:	31.10.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

מעורבות חברתית בקהילה תשע"ט זוכרים את הנופלים - 
חללי צה"ל ופעולות איבה

מוסדות זכאים:	מוסדות	להכשרת	עו"ה	
מרכיבים מתוקצבים:	מלגות	לסטודנטים

	תאריך	אחרון	להגשה:	10.10.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

יוזמות חינוכיות בתחום אנגלית ומתמטיקה מחוז המרכז 
תשע"ט

וחטיבות	 יסודיים	 ספר	 בתי	 ילדים,	 גני	 זכאים:	 מוסדות 
ביניים.	

מרכיבים מתוקצבים:	פיתוח	סביבה	מעודדת	למידה	סכום	
שנתי	של	עד	7,000	₪	לבית	ספר.

	תאריך	אחרון	להגשה:	30.10.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

מעבדת חילוץ והנגשת תכניות חינוכיות המקדמות הכלה 
של תלמידים 

בשנים	 שהתנסו	 ספר	 ובתי	 ילדים	 גני	 זכאים:	 מוסדות 
האחרונות	בפעילות	חינוכית	המקדמת	הכלה	והשתלבות	

של	תלמידים	שוני	צרכים	
מרכיבים מתוקצבים: 2	שעות	הוראה	שבועיות

	תאריך	אחרון	להגשה:	30.10.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

תקצוב פעילות שנתית למוסדות לבנים בפיקוח חרדי 
בנושא עומקא דליבא

חרדי	 בפיקוח	 לבנים	 יסודי	 על	 מוסדות	 זכאים:	 מוסדות 
)מוסדות	תרבותי	יחודי	אינם	זכאים(	

מרכיבים מתוקצבים:	פעילות	לצוות	ההוראה	והתלמידים,	
ימי	שיא	ופיתוח	והפקת	חומרים	נלווים.

 

	תאריך	אחרון	להגשה:	31.10.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

קולות קוראים – שמונה קולות קוראים, עיקרם מתמקד בקידום מקצועות מתמטיקה ואנגלית במגזר החרדי

 http://edu.gov.il/mazhap/science/organization-administration/Pages/kol_kore_math.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/kolotko/MathEngSeminars.htm
http://meyda.education.gov.il/files/staj/KolKoreChimiaAt.doc
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/updates/Pages/updates.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/updates/Pages/updates.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/HachsharatOvdeyHoraa/kolkore2019.pdf
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Managemen/District-Director/Pages/regional-initiatives.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/updates/Pages/updates.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/updates/Pages/updates.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/kolotko/BRI127.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/kolotko/BRI127.htm
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 | שכר מורים

שכר	לחודש	ראשון	בשנת	הלימודים	תשע"ט	–	נשים	לב:	
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תכנון מצבת עובדי הוראה 
שאלות	משמעותיות	ובעלות	השכלה	זורמות	אלינו.	בחרנו	בעבורכם	שאלות	מרכזיות	ושיתפנו	לטובת	כלל	הלקוחות	
בתשובות.	החשוב ביותר – לוודא כי התקן מתורגם בשכר בפועל. האם התקן מעוגל ואנו מפספסים כסף רב בגלל 
שעות בודדות. ובמוסד על יסודי. בשנת תשע"ט צפויה טלטלה קלה ועליכם לבחון את ההשלכה הפרטנית ואולי גם 

לגלות חסר תקציבי לצד קבוצת מורים ממורמרת – ובצדק.

  פרופיל: ממוצע ותק ודרגה של צוות המוסד
השעה	 ערך	 נקבע	 פיו	 על	 אשר	 המוסד,	 פרופיל	 לחישוב	 משוקללים	 ונתוניהם	 מעובדים	 המדווחים	 המורים	 פרטי	
המתוקצבת.	בנוסף,	דיווח	המורים	משפיע	ישירות	על	זכויות	פרסונאליות	של	עובדי	ההוראה-	קרן	השתלמות	מעל	
שליש	משרה	)בכלל	המוסדות(,	צבירת	ותק,	שיפוי	ימי	מחלה	ופיצויים	מוגדלים	)במוסדות	על	יסודי	והכשרת	עובדי	

הוראה(.	

השאלה:	האם	הגדלה	של	פרופיל	הצוות	תגרום	תמיד	לתעדוף	תקציבית?	
התשובה:	לא	תמיד.

הכנסות	משרד	החינוך	מושפעות	לרוב	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	אומנם	לתוספת	תקצוב,	אך	
במקביל	גם	להוצאה	גבוהה	יותר	בעלות	השכר	אשר	אינה	מקבילה	לתוספת	התקציב.	וכן	להפך.	כמוכן	תקני	שעות	

שמשרד	החינוך	אינו	מעדכן	את	תקצוב	המוסד	בהתאם	לפרופיל	בפועל:	פרא	רפואי,	הכשרת	עובדי	הוראה,	גננות.

השאלה:	המשקל	הממוצע	המחושב	לכל	מורה	מורכב	הן	מהוותק	והן	מהדרגה.	מה	עדיף?	
התשובה:	אין	תשובה	מוחלטת

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.		
עדכון מהותי החל משנת תשע"ט - במוסדות על יסודי:	השפעתם	של	מורים	צעירים	על	הותק	ועל	הפחתת	פרופיל	
 2% יהיה	 ב-7	השנים	הראשונות	 1-6	שיעור	השינוי	משנה	לשנה	 בוותק	 מורים	 המוסד	פחתה	משמעותית.	מדוע?	
לעומת	5%	בעבר.	סך	כל	התוספת	עומדת	בשנת	ותק	36	על	סך	79%	)ובעבר	על	114%	(.	במוסדות	אחרים	–	כבעבר.

השאלה:	מהי	השפעות	שעות	גיל	ושעות	אם	על	הפרופיל	ועל	התקציב.	
התשובה:	חשוב	להבין	בין	שני	השלכות	שונות	של	תוספת	למורה:	

האחת	–	הגדלת	היקף	משרה.	קיימת	השפעה	על		הפרופיל	והוא	מובא	בחשבון.	כלומר:	26	שעות	עבודה	של	מורה	
ותיק	בבית	ספר	יסודי	שוות	ערך	למשרה	מלאה,	כנ"ל	שיעור	הסופי	של	משרת	אם.	לרוב	שעות	בודדות	לא	משפיעות	
על	גובה	הפרופיל,	אך	כמובן	יתכן	במקרה	והפרופיל	גבולי.	במקרים	בהם	הפרופיל	היה	גבולי	ושינוי	קל	העבירו	למספר	
השלם	הקרוב	-	שעות	גיל	מעלות	את	הפרופיל,	שעות	אם	המוענקות	לרוב	לצוות	צעיר,	עלולות	להקטין	את	הפרופיל.

השניה	-	המשמעותית	יותר		–	האם	מתקבל	תקציב	נוסף	עבור	אותן	שעות?
שעות גיל:	רק	במוסד	על	יסודי	מתקבל	תקציב	לשעות	הגיל	בהתאם	למצבת	הקיימת	בפועל	)לאחר	מאבק	והצלחה	
בבג"ץ	ע"י	הרשתות	אורט	ועמל(.	לפיכך	נהיה	אדישים	מבחינה	תקציבית	למורה	עם	שעות	גיל.	ביתר	המוסדות	–	גנים	

יסודי	והכשרת	עובדי	הוראה	-	שעות	גיל	אינן	מתוקצבות.	
מסקנה:	מלבד	במוסד	על	יסודי,	שעות	גיל	במצבת	המוסד	מביא	לתוספת	עלות	שאינה	מתוקצבת.	

שעות אם:	שעות	אם	עומדות	על	7-10%	למורה	זכאי.	הן	אינן	מתוקצבות	בהתאם	לזכאות	בפועל	אלא	בהתאם	לשיעור	
זהה	לכלל	המוסדות	)בד"כ	3%(	כפי	שנקבע	ע"י	משרד	החינוך	בין	אם	הצוות	המועסק	הינן	אמהות	ובין	שאינן.	

מסקנה:	שעות	אם	במצבת	מביאות	לתוספת	עלות	המושתת	על	המוסד.
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השאלה:	האם	פרופיל	המשקף	עלות	בפועל	מחושב	במדוייק	כפרופיל	מתוקצב?
התשובה:	מחושב	מעוגל	למספר	השלם	הקרוב.

מאחר	ופרופיל	מחושב	תמיד	באופן	מעוגל,	נוצר	מצב	בו	שינוי	בהרכב	השעות	משפיע	על	ממוצע	עלות	המורה,	אך	
אינו	בהכרח	משפיע	על	שינוי	בפרופיל.	פעמים	מאפשר	'קפיצת'	מדרגה	בערך	גבוה	מערך	תוספת	העלות,	ולהפך.	

תמיד	מומלץ	לוודא	האם	הפרופיל	הניתן	לכם	גבולי	או	מעוגל	משמעותי	ומה	השלכתו	הכספית.

דוגמא המלמדת על שינוי קל במצבת המורים המביא לשינוי של עשרות אלפי ₪ בתקציב השנתי:	בדוגמא	שלפנינו	
מוסד	על	יסודי	עם	400	תלמידות	ו	636	שעות.	שינוי	של	מורה	בודד	5	שעות	)בסך	הכל!(	בותק	7	שנים	הוחלף	במורה	
בותק	15	שנים	)בסך	הכל	פער	של	8	שנים!(	–	שימו	לב	להשלכה	המהותית.	ומדוע?	כי	המוסד	עמד	בפרופיל	גבולי.	

בדקו	את	עצמכם:

עדכון השכר למורים צעירים במוסדות על יסודי – מי הן הקבוצות הנפגעות? 
קבוצה נפגעת אחת – עובדים ותיקים שהיו זכאים לתוספת הוראת שעה

טכנית	התבצעה	העלאת	שכר	למורים	מתחילים	בלבד,	ראה	אתרנו	חודש	6.2018 קישור<<<.	בפועל	נמצא	כי	לא רק 
שלא ניתנה תוספת לעובדים הותיקים, לחלקם אף בוצעה שחיקה בשכרם.	הכיצד?	שכר	הבסיס	התעדכן	ב	19%.		
מאידך	שינוי	הותק	בשנים	הראשונות	הוקטן	ל	2%	ולא	כבעבר	5%.	המשמעות	היא	שלאחר	6	שנים	והלאה	אין	תוספת	

שכר	ולכאורה	נותר	זהה	כבעבר.	

	בסיס	מעודכן	בתוספת	19%		+	תוספת	ותק	ל	6	שנים	כ	12%  =		בסיס	לפני	עדכון		+	תוספת	ותק	ל	6	שנים		כ-31%.	

דא	עקא?	אל	תפספסו	את	רכיב	הפרשי	הוראת	שעה.	

מורים	ותיקים	אשר	היו	זכאים	להפרשי	הוראת	שעה	–	שכרם	נפגע.	
כל	תוספת	בבסיס	השכר	מקטינה	את	זכאות	המורה	לתחשיב	הפרשי	הוראת	שעה	)השלמה	לשכר	מינימום(	אשר	
משווה	בין	שכר	בסיס	בותק	1	ללא	השפעת	הותק	וללא	רוב	התוספת	לשכר	מינמום(.	מאחר	ומוסדות	על	יסודי	אינם	

משופים	על	רכיב	הפרשי	הוראת	שעה,	בהזדמנות	נוכחית	פער	הסכום	שאינו	מתוקצב	–	צומצם	משמעותית.

http://www.mishorcpa.co.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%9e%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%a9/
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קבוצה נפגעת שניה – מוסדות עם פרופיל מעל 7 עם עיגול גבולי

לתשומת לב – בעוד עלות שכר הצוות הצעיר גבוה יותר במוסד, ערך שעה בפרופיל הגבוה מ 7 נותר זהה לערך פרופיל 
לפני תוספת עדכון. התוספת למוסד מתבטאת בערך הפרופיל בפועל.  

השפעת	הותק	נמוכה	יותר	מבעבר.	בעבר	השפעת	ותק	הגיעה	עד	ל	79%	וכיום	עד	ל	114%,	כך	שהוותק	הנמוך	של	
העובד	הצעיר	פוגע	באופן	יחסי	פחות	מבעבר.	משכך	פרופיל	בפועל	בוודאי	גבוה	יותר	לעומת	מנגנון	התחשיב	הקודם.	
אולם		-	כפי	שסקרנו	למעלה	–	פרופיל	מתוקצב	אינו	תואם	לפרופיל	בפועל	אלא	מבוצע	באופן	מעוגל.	במקרים	בהם	
השפעת	העיגול	לא	הביאה	לתוספת	פרופיל	מתוקצבת	סופית,	נמצא	כי	המוסד	נגרר	לתוספת	עלות	לעובד	הצעיר	
בעוד	לא	חלה	כל	תוספת	תקציבית.		)ולהפך	–	מוסדות	שפרופיל	מתוקצב	עוגל	כלפי	מטה,	יתכן	כי	מנגנון	התחשיב	

החדש	ייטיב	איתם(.

אפשרי	לעיין	בטבלת	משקולות	משרד	החינוך	או	להעזר	במחשבון	החכם	שלנו
 cpa.mishor@cpa.mishor.co.il	למייל	פנייה	שלחו	–	סיסמא	לקבלת

צוות	מחלקת	מקסום	תקציבים	ערוך	לענות	לכם	על	השאלות	ולסייע	בפילוח	ההשפעה	התקציבית.

המחשבון החכם


