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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח מצבת מורים – יסודי / על יסודי: 

תאריך אחרון להגשת מצבת מורים עם חתימת רו"ח נדחה לתאריך:     31/01/16
מוסדות שלא יגישו אישור מצבת כנדרש צפויים לקיזוז תקציבי.

2. דיווח רמת שירות – מוסדות על יסודי: 
נדחה לתאריך             31/01/16

3. חינוך מיוחד: 
דיווח מטפלים פרא רפואיים – סל שח"מ, תאריך אחרון להגשת הדו"ח:     14/01/16
דוח ביצוע סייעות: נדרש בהגשה עד לתאריך:        22/03/16

4. אישור מענקי שעות- כלל הבעלויות.
המערכת תיסגר באופן סופי בתאריך                     15/01/16  
http://apps.education.gov.il/MhsNet, תמיכה טכנית  הסברים מופיעים בפורטל עובדי הוראה 
של  פרופיל  לערך  בהתאם  למוסד  מועבר  שעות  מענק  לב:  לתשומת   .03-6906600 בטלפון 

המוסד. העלות בפועל משולמת לפי דרוג המורה. כלומר יתרה או גרעון.

5. פרס על קליטת מורים חדשים ומורים עולים חדשים:
חדשים  מורים  של  מיטבית  קליטה  על  ספר  לבתי  פרסים  יוענקו  תשע"ו  הלימודים  בשנת 
ומורים עולים חדשים. סכום הפרס 5,000 ש"ח למוסד, מיועד להעשרה/הצטידות בית ספרית, 

וינתן ל-5 בתי הספר בעלי הניקוד הגבוה ביותר.  
הגשת מועמדות במערכת מרכבה עד לתאריך                             31/01/16

 

תקציבים

1.  קיזוז בגין אי העברת תשלום החזר שכר לימוד ושעות מענק לשנת תשע"ב:
מדובר  תשע"ב.  לשנת  לימוד  שכר  החזר  בקורות  בגין  "ידניים"(  )בגליון  קוזז  החודש 
בביקורת שנערכה לפני שנתיים ע"י רו"ח אוסאמא חאסן. מומלץ לבדוק את דוח הביצוע 

שהוגש מול התקבולים בפועלים, ולאמת את סכום הקיזוז.

ת
דו

ס
מו

ל 
כל



ראשי: רח‘ קרית המדע 5, בנין ג.ט.י A , כניסה שניה להר חוצבים, ירושלים | טלפון: 02-5001772 | פקס: 077-444-8094
סניף מרכז: מגדלי ב. ס. ר 3, רח‘ כנרת 5, מאחורי מכון מור, בני ברק | טלפון: 0722-514-465 | פקס: 077-444-8094
 cpa.mishor@cpa.mishor.co.il :דוא“ל | www.mishor-avigail-shkovitzki.com  :כתובתינו באינטרנט 

ינואר 2015

2.  תשלום חומרים ואגרת שכפול קוד נושא 185 ו238:
משרד החינוך מתקצב את הבעלויות אחת לשנה בגין אגרת שכפול  וחומרים לכל תלמיד. 
אחוז ההשתתפות מחושב לפי המדד הסוציו אקונומי של הרשות המקומית )לדוגמא: 
ירושלים 70%, אשדוד 65%(. בהודעה הרשמית של משרד החינוך, צוין כי החודש הועברו 
הסכומים. בפועל הועברו רק דמי שכפול, כמענה לפנייה למשרד החינוך נמסר כי חל 
שיבוש, וחודש הבא יועברו גם תשלומי החומרים. כמובן נמשיך לעקוב. מומלץ לוודא כי 

מספר התלמידים המתוקצבים זהה לתקציב המתקבל. 
בעניין זה חשוב לזכור כי מספר תלמידים מתוקצב לא תמיד משפיע על תקצוב בסיס 
ביסודי המתוקצב לפי כיתות וכן גנים ח"מ, אך לעניין רכיב חומרים ושכפול ישנה משמעות 

לכל תלמיד.

סכומים לתלמיד בשנת תשע"ו

3. שעות שילוב מתוקצב בכפל:
שורה  פעמיים.  מועברים  המוכש"רים  היסודיים  הספר  לבתי  שתוקצבו  השילוב  שעות 
אחת – שעות סטטיסטיות – לפי אישור פיקוח. שורה נוספת וזהה – שעות דפרנצאליות. 

יש לבצע שעות בהתאמה

4.  קיטון צפוי ברכיב הקבוע:
בעקבות הקיצוץ בתקציב המדינה, יבוצע עדכון בתקציב 2016. העדכון ע"י שינוי מפתחות 
של  יותר  גדול  מספר  על  משרות  שיוקצו  כך  ומזכירים,  שרתים  משרות  של  ההקצאה 
כיתות. לדוגמה: משרת שרת עד כה הוקצה ל 4.44 כיתות משרה מלאה, ולאחר העדכון 
ישפיע  העדכון  יקטן.  לכיתה  תקציב  יוצא  כפועל  כיתות.  ל-5  מלאה  משרה  תוקצה   –
וכן תקציב שרתים ומזכירים למוסדות הזכאים. השלכה תקציבית  על המרכיב הקבוע 

למוסדות מוכש"ר יסודי: קיטון של כ- 2,000 ₪ לשנה לכיתה.
5. הוחזרו שעות התמריץ והטיפוח:

בסיסי  שעות  לסל  מעבר  שעות  בתוספת  תוקצבו  מוכש"ר  מוסדות  תשע"ד  שנת  עד 
בהתאם למדד שושני ולאחר מדד שטראוס. תוספת שעות תמריץ )כיתה גדולה מעל 21 
ילד ובמיוחד 36 עד 40 ילד בכיתה( ותוספת שעות טיפוח )מוסד עם ציון טיפוח גבוה 
– רמת השכלה נמוכה – לפי מבחן הכנסה הורה, ילדי עולים, שנות לימוד הורה וכיוצ'(. 
בשנת תשע"ד מדניות משרד החינוך היתה לחזק את החינוך הציבורי והתוספת הופסקה. 
בעקבות דרישת חברי הכנסת במסגרת ההסכמים הקואליציוניים הושב הקיצוץ. התוספת 
אינה גורפת ואינה זהה בכל המוסדות. מוסדות עם כיתות גדולות או במדד טיפוח גבוה 
– נהנו החודש מתוספת תקציבית משמעותית ולהפך. סך כל תוספת התקציב עומדת 
על 70 מליון ₪ )שנת 2016 + שליש שנת 2015(. מוסדות מוכש"ר חשוב לעיין במערכת 
תקנ"ט ולוודא בכמה שעות מתוקצב המוסד והאם מצבת המורים מכסה את כלל השעות 

שנתיאגרת שכפול

33עלות תלמיד

850עלות נוספת לפי כיתה

שנתיחומרים ואגרות טכנולוגיה )נושא 185(

77גנ"י חובה גילאי 5

58חינוך יסודי
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)ולכל הפחות 90%(. אם לא – זה הזמן למהר לעדכן את מצבת המורים. 
נוצר  אולם  הועברה  לא  גובה שכר-לימוד  לגבי  התייחסות  המשרד   - מוסגר  ]במאמר 
בגין פער  לימוד  לכאורה מצב אבסורד. עד כה הנחיות הפיקוח התייחסו לגביית שכר 
משחזרו  כעת,  תוספתיות.  שעות  למוסדות  אושרו  ולא  מאחר  בלבד,  הבסיסי  השעות 
הכפלתו  )לפני  בתקנ"ט  המוצג  המלא  השעות  ומספר  כיתה,  ותמריץ  טיפוח  תקציבי 
בשיעור התקצוב( גבוה יותר, בתחשיב מתמטי פשוט ניתן לגבות שכ"ל אף יותר מקודם 

לכן. תוצאה מנוגדת הגיון אשר מבטאת את העיוות בנוסחת הגביה מלכתחילה.[

6. תקבול בגין הסעות מוכר שאינו רשמי קוד נושא 328:
הוחזר תשלום בגין הסעות לתיכונים עבור תלמידות שמתגוררות ברשות מקומית אחרת. 

יש להעביר את התשלום לתמידות ולהגיש דוח ביצוע בהתאם.

7. הצטיידות מגמות טכנולוגיות:
בהמשך לקול קורא מ 4.2015  )מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע 20-46-06-07( 
אושרו בימים אלו בקשות הצטיידות למוסדות. יש להגיש  רשימת ציוד לרכישה )מתוך התקן 
המופיע באתר(.  לאחר אישור עקרוני רכישה ותשלום, יש לדווח ביצוע להציג חשבוניות מס 

ולקבל את התקציב. טלפון המחלקה המטפלת במשרד החינוך 03-7762936/7

תשלומי שכר

1. חובת העברת פנסיות לעובדים בממשק אחיד )מס"ב וקובץ סגור( תבוצע בשלבים. לגבי 
מעביד המעסיק פחות מחמישים עובדים ביום 1 בינואר 2017;  לגבי מעביד המעסיק לפחות 
חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים ביום 1 ביולי 2016; לגבי מעביד המעסיק מעל 

מאה עובדים 1 בפברואר 2016
בחינה  על  מבוסס  ומיסוי  מאחר   –  2015 הכספים  לשנת  אחרון  שכר  משולם  אלו  בימים   .2
שנתית, זה הזמן לוודא כי התשלום בוצע במלואו וכי לא ידרשו תוספות או קיזוזים בחודש הבא 
)אשר יחושב כבר בשנת 2016 למעט בקשת פריסה(. זה הזמן גם לרענן בדיקה לגבי הפרשה 
נאותה בקופות הפנסיה ובקרנות – בגלל סוגיית המיסים כנ"ל, וגם על מנת שטופס 126 המוגש 

במסגרת נוהל תקצוב )ככל שיבוקש מכם( יוכיח על תקינות ולא יגרור ביקורת שכר.
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מענק שעות והחזר שכר לימוד
מדוע לא אושרו לעובדי צוות במוסד שלנו שעות מענק והחזר שכר לימוד?

קיימות מספר סיבות . השנה לראשונה אישורי שכר לימוד ושעות מענק נעשים 
בצורה מקוונת, ולפיכך נעשית הצלבה בין מצבת המורים ובקשה לשעות מענק.
יש להקפיד לרשום את סמל המוסד הנכון והמתאים. בקשות שסמל המוסד 

לא תואם את השבוץ במצבת, יידחו על הסף.
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כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

עדכוני תקציב ותמיכות מוסדות בירושלים

תקציב  תוספות   ,2015 לשנת  המדינה  תקציב  אישורי  במסגרת  אושרו  לא  לירושלים 
משמעותיים  בהיקפים  רוחביים  קיצוצים  היא  המשמעות   !₪ מיליון   185 של  בהיקף 
ומרחיקי לכת אשר יביאו לפיטורי מאות עובדים וביטול פיעיליות הנמצאות כיום בשיאן. 
פעילות  כל  החינוך.  בפרק  מקוצץ  להיות  צפוי  האדיר  הקיצוץ  מתוך   ₪ מליון   30 כ 
מוסדות  ברשות.  הדיונים  שולחן  על  מונחת  החינוך  מוסדות  ליבת  שאינה  תוספתית 
רבים כבר קיבלו השבוע הודעות בדבר הקיצוץ )תקציב התמיכות צומצם ב 48% למשל, 
טיולים כנ"ל( ומוסדות ומרכזי פעילות נוספים צפויים לקבל הודעות בימים הקרובים. 
החל מקייטנות בקיץ )ביטול סבסוד חודש לימודים נוסף(, פעילות תרבות, תקציבי חינוך 
הפחחת  במתווה  הרשות  יסודי, השתתפות  על  למוסדות  תוספת  תקציבי  נושר,  נוער 
גבייה מהורים בעל יסודי ואפילו תקציב כרטיסיות התלמידים. הכל עומד בסימן שאלה.  
אנו מברכים מעל במה זו את כל העוסקים במלאכה מטעם עיריית ירושלים ומקווים כי 
יצליחו להחזיר לעיר את השלווה היחסית שניתנה עד כה למוסדות ולהורים בירושלים. 
להערך  צריך  בירושלים,  הרשות  ותמיכות  תקציבי  על  המסתמך  מוסד   – מקרה  בכל 

בהתאם.


