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מועדי הגשה

31/11/2019 	 	 	 	 	 בקשות	לצרוף	לעוז	לתמורה	ע”י	עובד	ההוראה		
01/12/2019 	 	 	 	 	 בקשות	לצרוף	לעוז	לתמורה	ע”י	הבעלות	החל	מ	

פרוט	והרחבה	מי	זכאי,	בקשות	לועדת	חריגים	ועוד	ראה	בפוסט	שפורסם	בשנה	קודמת	קישור	<<<

עדכוני תקציב

כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין קצובות הבראה 

תעריף	ליום	הבראה	432	₪,	לעומת	426	₪	ליום	הבראה	בשנה	קודמת.		

יסודי	 ובבית	ספר	 –	אלו	כמובן	צוות	תוספתי	מעבר	לתקן	המתוקצב.	 'פינות'	שאינן	מכוסות	תקציבית	 קיימות	מספר	
מוכש"ר	25%	במובנה.	

בנוסף,	קיים	עיוות	במודל	תקציב	ההבראה	-	בבית	ספר	היסודי:	תקצוב	לפי	פרופיל	המוסד,	ולא	בהתאם	לממוצע	ימי	
ההבראה	של	המורים	–	עלול	לגרום	עיוות	לטובה	או	לרעה.	ממוצע	ימי	הבראה	אינו	בהכרח	תואם	לממוצע	ותק	–	כאשר	

קיימת	שונות	גדולה	במדרגי	גידול	בהבראה.
 5 נציג	בפניכם	דוגמה	למוסד	מוכש"ר	יסודי	בו	קיים	פער	בין	תקצוב	הבראה	לבין	עלותה.	בדוגמה	שלפנינו	בחרנו	ב	

מורים,	משרה	מלאה,	בדרגה	זהה	של	ב.א.	השונות	הינה	בוותק	בלבד.	
הפער בדוגמא עומד על 0.8 ימי הבראה למורה שמשמעותו חסר של 346 ₪ לכל מורה!

בדוגמא	ניתן	לראות	כי	בהתאם	לתחשיב	מדויק	)בדומה	לתחשיב	שנעשה	במוסד	על	יסודי(	תקצוב	בגין	כל	תקן	מורה	
היה	אמור	לעמוד	על	10.8	ימי	הבראה.	מאחר	ובבית	ספר	יסודי	התקצוב	אינו	נעשה	לפי	ממוצע	ימי	זכאות	אלא	לפי	

הזכאות	לוותק	הממוצע	–	התקצוב	יעמוד	רק	על	10	ימים	למורה.	

על יסודייסודי מוכר שאינו רשמיגני ילדים

שיטת	העברת	התקציב	–	היכן	ניתן	
רכיב	נפרד	במוכרים.תוספת	לערך	שעת	ההוראהתוספת	לתעריף	ילדלראות	במערכת	מית"ר?

מספר	ימי	הבראה	מתוקצבים	לכל	
משרה	מתוקצבת

מתוקצבים	10	ימים	–	תואם	
לזכאות	בוותק	15	שנה.

בהתאם	לממוצע	ותק	
במוסד	)פרופיל	המוסד(	
מוכפל	במספר	התקנים	

המאושרים	למוסד.

בהתאם	לממוצע	זכאות	ימי	
הבראה	למורים	המדווחים	

במצבת	המורים.	

זכאות ימי הבראה לפי ותק וותק מורהצוות ההוראה
ספציפי למורה

תקצוב ימי הבראה

4910מורה א

4910מורה ב

161110מורה ג

211210מורה ד

251310מורה ה

1210.810ממוצע למורה

http://www.mishorcpa.co.il/%D7%A2%D7%95%D7%96-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98/
http://www.mishorcpa.co.il/%D7%A2%D7%95%D7%96-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98/
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כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין מענק יובל

סכום	הזכאות	–	מענק	בסך	60%	משכר	חודשי.
למענק	יובל	זכאים	עובדי	הוראה	ותיקים	–	לאחר	30	שנים	בהוראה	)בשכבות	גנים,	יסודי	והכשרת	עובדי	הוראה(	ולאחר	

25	שנים	בהוראה	)בעל	יסודי(.	התקצוב	מועבר	בהתאם	למצבת	העובדים	המדווחת	למשרד	החינוך.	
לתשומת לב!	בגני	ילדים	בהתאם	לדיווח	ידני	הנשלח	למשרד	החינוך	–	חשוב	לעקוב	כי	התקציב	המתקבל	תואם	את	

הבקשה.

עדכוני שכר

הבראה וביגוד לעובדי הוראה – הדגשים והשוואה לדיני עבודה
לדמי	הבראה	זכאי	כל	עובד	במשק	בוותק	של	שנה	לפחות.	עובד	הוראה	זכאי	למספר	ימים	רב	יותר	ובתעריף	יומי	גבוה	

וותק בשנים מגזר 
ציבורי / הוראה

ימי הבראה

37

4 - 109

11 - 1510

16 - 1911

 20 - 2412

2513 ומעלה

יותר.	החישוב: מספר ימים בהתאם לותק * 432 ₪ * היקף משרה.
לעומת	 חינוך	 ובמוסדות	 הציבורי	 432	₪	במגזר	 ליום	הבראה	 תעריף	

378	₪	במגזר	הפרטי.	
מס	ימי	הבראה	משתנה	בהתאם	לענף.	מגזר	ציבורי	גבוה	מהפרטי.

עובד	 מלאה.	 משרה	 ועד	 העובד	 של	 משרה	 להיקף	 בהתאם	 תשלום	
הוראה	שמועסק	אצל	יותר	ממעסיק	אחד,	וסה"כ	היקף	ההעסקה	מעל	

100%	משרה,	זכאי	לקבל	מכל	מעסיק	דמי	הבראה	יחסיים.
יוני.	התשלום	לעובד	שאינו	 התשלום	לעובד	הוראה	נעשה	החודש	–	

עובד	הוראה	מבוצע	במהלך	הקיץ	חודש	יוני	עד	אוגוסט.	
לשירותכם! מחשבון הבראה לשימוש חופשי ב'מחשבון החכם' מבית מישור טק <<<

לוח החופשות בחינוך החרדי 

צוות  את  מזכים  חופשה  לימי  הנחשבים  בימים  היא שפעילות  המשמעות  תש"פ.  לשנת  החופשות  לוח  פורסם  החודש 
ההוראה בתשלום נוסף ומחייבים את המוסד באישור קייטנה או הארכת לימודים.

כמידי	שנה,	גם	השנה	פורסם	לוח	חופשות	ייעודי	לחינוך	החרדי.	
•	בגני	ילדים	ובתי	ספר	יסודיים	לבנות	–	אין	שינוי	מהלוח	הכללי.

•	בבתי	ספר	על	יסודיים	לבנות	–	שינויים	קלים.	מספר	ימי	הלימודים	זהה	ללוח	הכללי.

https://smartcalc.co.il/Havraa
https://smartcalc.co.il/Havraa
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•	במוסדות	פטור	ותרבותי	ייחודי	–	לוח	החופשות	מותאם	לחופשות	המקובלות	במגזר	–	'בין	הזמנים'.	המשמעות	היא	
מספר	ימי	לימודים	גבוה	משמעותית	מהלוח	הכללי.

לוח	החופשות,	משפיע	על	רכיב		תשלום	'החופשה'	של	המורים.	עובד	הוראה	העובד	בימי	החופשה	זכאי	לתשלום	שכר	
כפול.	עובד	הוראה	בחינוך	המיוחד	העובד	בימי	החופשה	זכאי	לתשלום	של	125%	תוספות	ומוסד	על	יסודי	ל	129%	תוספת.
ללוח	 בהתאם	 יחושבו	 החופשה	 ימי	 כי	 אלא	 הזכאים,	 הוראה	 עובדי	 להם	 החופשה	 ימי	 נרשם	 לא	 הוראה	 עובדי	 בתקנון	

החופשות.	להלן	ציטוט:	
1.  מדי שנה מפרסם משרד החינוך והתרבות והספורט בחוזרי המנכ"ל את לוח החופשות במוסדות החינוך השונים, 

תוך שימת לב לרובד החינוכי וסוג המוסד החינוכי.
2.  בימים אשר אינם כלולים בלוח החופשות תקוים מערכת השיעורים במלואה

סוגיה: גני ילדים ובתי ספר במעמד מוכר שאינו רשמי לבנים
גני	ילדים	ויסודי	–	במעמד	מוכש"ר,	בהתאם	לתקנות	חינוך	מוכרים,	מחויבים	לספק	לעובדי	ההוראה	תנאי	שכר	מלאים	
בדומה	למוסד	רשמי.	בלוח	לא	מופיעה	התייחסות	כלל	לגני	ילדים	ובתי	ספר	במעמד	מוכר	שאינו	רשמי	הצמודים	לתלמודי	
תורה	לבנים	ואשר	מקיימים	בפעול	מסגרת	לימודים	זהה	לתלמוד	תורה	והתאום	את	ימי	החופשה	של	'בין	הזמנים'	בידיעה	

מראש	של	צוות	המורים,	ההורים	והפיקוח.	
זכאות	החופשה	של	עובדי	 וסוגיות	 לוח	חופשות	מותאם	למוסדות	אלו,	 נמנע	משרד	החינוך	לפרסם	 מזה	מספר	שנים,	
ההוראה	במוסדות	אלו	–	נותרת	פתוחה.	באין	הנחיה	אחרת,	נראה	לכאורה	כי	העובדים	זכאים	לימי	חופשה	מלאים	בדומה	

ללוח	הכללי	ומומלץ	כי	המוסד	ייוועץ	משפטית.
לעניין	צוות	הסייעות.	סייעות	נדרשות	לעבוד	11	חודש	ומשכך	בכל	מקרה	אינן	זכאיות	לכפל	שכר.

תלמידים עולים

חוזר שפורסם בחודש זה ע"י משרד החינוך, מרכז את מלוא המידע הנוגע לתלמידים עולים
מוסד	הקולט	תלמידים	עולים	זכאי	לתגבור	שעות	הוראה,	וכן	סל	קליטה	ייעודי	לתלמידים	אלו.	

הקצאת	השעות	נעשית	באופן	אוטומטי.	על מנהל המוסד לוודא כי התלמידים מוגדרים בהגדרות המתאימות במערכת 
הדיווח. 

אלו	תוספות	תקצביות	לתלמיד	ולמוסד?
וכן	 –	המיועדות	להקניית	השפה	העברית.	בשלב	שני,	קיימות	מספר	תכניות	לשיפור	השפה	 תגבור שעות הוראה   

להשלמת	פערים	במקצועות	הלימוד.	
 סל קליטה –	מיועד	לסיוע	במימון	רכישת	ציוד	לימודי,	טיולים,	אירועים	מסיבות	וכדו'.	יש	לנהל	לכל	תלמיד	מעקב	

אישי	על	ניצול	סל	הקליטה.	במידה	ונשאר	עודף	בסל	הקליטה	של	התלמיד	יש	להעבירו	להורי	התלמיד.	
 השפעה על מדד הטיפוח של המוסד	–	מספר	העולים	משפיע	על	מדד	ההשכלה	של	המוסד	ועל	תוספת	התמריץ	

וצמצום	החשיפה	לכך	ששיעור	התקצוב	בבית	ספר	יסודי	יקטן	מ	75%.
קישור לחוזר מנכ"ל <<< 

העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך – אסורה!

לאור  חריגים.  גם  וישנם  רשמיים!  שאינם  מוכרים  במוסדות  גם  החלים  משפחה  קרובי  העסקת  על  הנחיות  פורסמו 
העובדה כי מוסדות רבים קבלו לאחרונה התרעה לפסילת ניהול תקין ואף מינוי חשב מלווה, מומלץ להקדיש תשומת 
לב לבחינה יסודית. כללים אלו מצטרפים לכללי העסקה בהתאם לרשם העמותות, מס הכנסה )לצורך זיכוי 46(, ומשרד 

הפנים )הנחה מארנונה(. 
בכנס	מישו"ר	לעמותות	לפני	חודשיים	התקיים	פאנל	נרחב	בנושא,	ותמצית	ההנחיות	פרסמה	בחוזר	לעמותות	מצורף קישור 

מהו קרוב משפחה?
הגדרת	קרובי	משפחה	הינה:	בני	זוג	לרבות	ידוע	בציבור,	הורים,	סבים	ונכדים,	בן/בת	ובני	זוגם,	אח/אחות	וילדיהם!,	גיס/

גיסה,	דוד/דודה	וילדיהם!	חם/חמות,	לרבות	קרוב	שהוא	מאומץ.
שימו	לב	כי	הגדרה	זו	הינה	רחבה	יותר	מהגדרת	רשם	העמותות	שלא	כוללת	גיסים,	דודים	ובני	דודים.

ההגבלות המרכזיות
	קיים	איסור	להעסיק	קרובי	משפחה	באותו	מוסד.	אם	קיימים	עובדי	הוראה	קרובים	באותו	מוסד	הפתרון	הוא	להעביר	
למוסד	אחר.	סמל	שונה	משמעותו	מוסד	שונה.	)לגבי	גני	ילדים	לא	חלה	בהירות	לאור	העובדה	שאשכול	גנים	מתייחס	

כיום	למספר	סמלים(
	קיים	איסור	להעסיק	קרובי	משפחה	של	הבעלים	על	המוסד	–	חברי	ועד	ומנכ"ל.	

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/modalmohzkottsp.pdf
https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=132
http://www.mishorcpa.co.il/wp-content/uploads/2019/06/<05D7><05D5><05D6><05E8>-<05E7><05E8><05D5><05D1><05D9>-<05DE><05E9><05E4><05D7><05D4>.pdf
http://www.mishorcpa.co.il/wp-content/uploads/2019/06/<05D7><05D5><05D6><05E8>-<05E7><05E8><05D5><05D1><05D9>-<05DE><05E9><05E4><05D7><05D4>.pdf
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	עובדי	הוראה	לא	יוכלו	להיכנס	לתפקיד	ניהול	בית	הספר	במידה	ובמוסד	מועסקים	קרובי	משפחתם	או	במידה	וקיימת	
קרבת	משפחה	למנהל	אגף	חינוך	ברשות	המקומית.

תנאים לקבלת אישור חריג
מנהל	המחוז	רשאי	במקרים	מסוימים	לתת	אישור	להעסקת	עובדי	הוראה	ובלבד	שמתקיים	אחד	מהתנאים	הבאים:

	המוסד	הוא	מוסד	חינוך	יחיד	מסוגו	בישוב.	
	מועסק	רק	קרוב	משפחה	אחד,	בתחום	דעת	נפרד	ושונה,	ואין	ביניהם	יחסי	כפיפות.

	שירותו	של	האדם	חיוני	במערכת,	ואין	באותה	עת	מועמד	אחר	מתאים	למילוי	התפקיד.	
בנוסף,	וכהרחבת	האפשרות	למתן	היתר	חורג	–	מנהל	אגף	כח	אדם	בהוראה	יחד	עם	מנהל	המחוז	רשאים	לתת	היתרים	נוספים	

לשנת	לימודים	אחת	בלבד,	בהתאם	לשיקולים	הבאים:
	דרגת	קרבת	המשפחה

	חיוניות	המועמד	לתפקיד	)לרבות	במצב	של	מחסור	בעובדי	הוראה(
	מספר	מוסדות	החינוך	מאותה	שכבת	גיל	)קדם	יסודי,	יסודי,	חטיבת	ביניים(	ביישוב

	מספר	קרובי	המשפחה	המועסקים	באותו	מוסד	חינוכי
	האפשרות	למנוע	יחסי	כפיפות	וקשרי	עבודה	בין	קרובי	המשפחה.


