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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח סייעות - חינוך מיוחד: 
דוח ביצוע סייעות: הגשה עד לתאריך            22/03/16

2. נוהל תקצוב: 
המועד האחרון להגשת בקשות למוסדות חדשים / העברת מבנה / 

בעלות / בקשה יזומה           31/03/16
הבקשות היזומות נשלחו למוסדות רבים. בין היתר לשתי קבוצות אשר המשרד רשם לעצמו 
כי נדרש מעקב אחר איתנותם הפיננסית והעניק להם הכרה ותקצוב אשתקד, בקלות יחסית: 
א. גופים שפעלו בעבר כקצה להפעלת גנים תחת עמותות גג/צינור ואשתקד עברו להפעלה 

עצמאית. גופים אלו קיבלו אשתקד רישיון בקלות רבה יחסית בעקבות הסדרה קבוצתית. 
חובה  גיל  הרחבת  בעקבות  גנים  להפעיל  שהחלו  בע"מ,  חברות  בעיקר  חדשים,  גופים  ב. 
חינוך  והפעלת מוסד  הגן מעוסק לחברה בע"מ מאחר  או שהעבירו את מוסד  )טרכטנברג( 
קבוצתית.  הסדרה  בעקבות  הוא  גם  ניתן  אשתקד  אישור  רשום.  תאגיד  תחת  רק  אפשרית 

בדיקת איתנות פיננסית לא התאפשרה, מאחר ומדובר היה בחברות חדשות.

3. מצבת חתומה ע"י רו"ח – יסודי וחטיבה עליונה:               מידית!
מוסדות שטרם הגישו ובוצע להם קיזוז –בכדי לא להיגרר לנזקים כספיים נוספים חשוב להגיש 
במידית. החודש בוצע קיזוז בשיעור 10% למוסדות שלא הגישו מצבת חתומה ע"י רואה חשבון.

4. דוחות ביצוע מענק שעות – כלל המוסדות:
מועד אחרון נוסף לשנת תשע"ה            22/03/16

5. בקשות לעזבונות – כלל המוסדות:
ניתן להגיש עד סוף מרץ           31/03/16 
בשונה משנים קודמות, בשנה זו, למוסדות חינוך כמעט ולא ניתן להגיש בקשה מאחר ומדובר 
בכספים שייעדו למטרות פרטניות וספציפיות. אם תמיכה עבור ספריה ציבורית או פתיחת 

מעון יום רלוונטית לכם – מומלץ לבדוק ולהערך בהקדם.       
    

6. מניעת קיזוז שביתה – מוסד על יסודי:
קיזוז בגין השביתה שהתקיימה יבוצע בחודש הבא, בתחולה רטרואקטיבית על ינואר פברואר.
מוסדות שבהן לא התקיימה שביתה יוכלו להצהיר על כך - המועד האחרון להגשת הטפסים 
הינו              31/03/16

                    



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

מרץ 2016

7. קול קורא – מגמות טכנולוגיות בעל יסודי:
או  מתשע"ו,  )החל  במוסד.  חדשות  טכנולוגיות  מגמות  עבור  להצטיידות  קורא  קול  פורסם 

מגמות שקבלו אישור לתשע"ז( 
קול קורא נוסף מיועד לתקצוב הצטייידות מגמות טכנולוגיות קיימות.

סכום התקציב במגמות חדשות: עד 50,000 ₪. )במגמות מסוימות אף יותר(.
סכום התקציב במגמות קיימות: עד 25,000 ₪ )במגמות מסוימות אף יותר(.

מועד אחרון להגשת הבקשה במרכבה:          31/03/16
 

                  
תקציבים

כלל מוסדות:
1. מענק חד פעמי 1,000 ₪ למשרה:

למשרה.   ₪  1,000 בסך  המשרה  עלויות  עודכנו  הכללית,  ההסתדרות  עם  להסכם  בהמשך 
לעובדים הבאים: מינהליים, פרא רפואי, ולעובדי הוראה. 

מי זכאי וכללי תשלום, ראה בפרק הבא, תשלומי שכר.

2. עלויות משרה – עודכנו בתחולה רטרואקטיבית מינואר, בנושאים הבאים::
ביטוח לאומי –תוספת במקום 7.25% בשנת 2015 עודכן לשיעור מלא 7.5%	 
תוספת מעונות: הפחתה קלה בסך 5 ₪ מתעריפי 2015	 
מחיר חופשי חודשי, רפורמת התחבורה הציבורית: הפחתה ל 213 ₪ לעומת 246 ₪ ב 2015	 
חלק המעסיק בהפרשה לפנסיה – תוספת קלה במוכר שאינו רשמי. יסודי: 	 

14.12%. בחטיבה העליונה: 15.19%. עובדים שאינם עובדי הוראה: 13.5%.                                                                            
לתשומת לב! חלק המעסיק המתוקצב אינו מבטא את השיעורים הנדרשים בהפרשה. 

החלק המתוקצב מהווה ממוצע בין הקרנות הוותיקות והחדשות.

לא התקבלה תוספת תקציבהתקבלה תוספת תקציב

צפוי להתקבל בחודש הבאXגני הילדיםVחטיבות הביניים

בבתי ספר  
צפוי להתקבל בחודש הבאXמועדוניותVהיסודיים

מוסדות אקדמיה 
ומוסדות להכשרת 

עובדי הוראה 
)סמינרים(

V מוסדות על
יסודי

X

תחת ארגון המורים העל יסודי ולא מאוגד תחת 
או  הכרעה  קיימת  טרם  הכללית.  ההסתדרות 

תקצוב. 
אך   2017 סוף  עד  ונסגר  נחתם  הקודם  ההסכם 

כצפוי הארגון פועל להכליל את המורים.
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יסודי:
3. שרתים ומזכירים – בתי ספר יסודיים: 

ההקצאות.  במפתח  אלא  המשרה,  בעלות  לקיצוץ  מתייחס  אינו  ומזכירים  בשרתים  הקיצוץ 
/ המזכירים ביחס למספר הכיתות במוסד. בהמשך לקיצוץ שבוצע  כלומר, מספר השרתים 
חודש קודם, ובעקבות הסיכום הצפוי עם המרכז לשלטון מקומי – הקיצוץ צומצם משמעותית. 
צמצום הקיצוץ במוסדות הרשמיים, גרר צמצמום במוסדות המוכר שאינו רשמי. עודכנו שוב 
מפתחות ההקצאה כך שמבטאים קיצוץ לא מהותי. לנוחות ביצענו השוואת יחס כיתות לפני 
קיצוץ, קיצוץ קודם, ומציאות נוכחית. ]המשמעות של תקציב שרת ומזכיר וזכויות העובדים – 

תורחב תחת פינת שאלת החודש בחודש הבא[.

על יסודי:
4. מענק התמדה: 

מקצועות  נכללו  העדכני  בחישוב  מ-11/2015.  הקודם  לחישוב  חוזר  חישוב  בוצע  החודש 
הזכאים המופיעים  למורים  להעבירו  ויש  'צבוע',  כאמור  שנשמטו מהחישוב הקודם. המענק 
בדוח עוש"ר. עבור שנת תשע"ד – המענק מופיע בדוח ידניים. עבור שנת תשע"ה – המענק 

מופיע בדוח מוסדות.

גנים:
5. בשורה למפעילי גנים - עדכון פרופיל משרת הגננת – לאחר שנים רבות של מאבק: 

החודש עודכן חישוב שכר הגננת במודל התקציב, השכר החדש מחושב לפי וותק 15, במקום 
הוותק הקודם – 12. משמעות כספית לילד: כ-16.6 ₪ לחודש לתלמיד, כ - 5,000 ₪ לכיתת גן 

לשנה.  
לטובת מי שעלול לשכוח נצטט כאן מתוך ההסכמים הקואליציוניים של  יהדות התורה:

"במוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים יעודכן פרופיל הגננת מותק של 12 שנים לותק 
של 15 שנים... כמו כן, בעתיד, משרדי החינוך והאוצר יבחנו אפשרות לעדכן את פרופיל 
הגננת לותק של 16 שנה, או לחילופין הרחבת השיטה של התאמה מלאה לותק ותואר של 

הגננת בחינוך החרדי..."

בנימה אישית: זו הזדמנות להודות לאיגוד גני המוכש"ר שהוביל מאבק במשך 7 שנים ולהודות 
יצליחו  כי  ואינטנסיבי. תקווה  גורף  באופן  מיהדות התורה שנרתמו  הכנסת  ולברך את חברי 
הלאה לתיקון העיוות המלא – פרופיל עדכני לגננת כולל דרוג וגמולים מלאים, ביטול שיטת 
הממוצעים לעניין אם מעונות וגיל, תשלום תקורה ותפעול  בסכום עדכני ולא רק בגני טרום 

חובה.

שלב 
גיל

מפתח תקצוב עדכני – שם נושא
קיצוץ מוקטן

לפני הקיצוץ - קיצוץ מלא
2015

סכום הפחתה 
חודשי לכיתה

132 ₪ ל- 4.4 כיתותל-5 כיתותמשרה ל-4.83  כיתותשרתיםא-ו

95 ₪ ל-6.15 כיתותל 6.9 כיתותמשרה ל-6.69 כיתותשרתיםז-ח

42 ₪ ל-14 כיתותל 15.75 כיתותמשרה ל-15.23 כיתותמזכיריםא-ו

42 ₪ ל-14 כיתותל 15.75 כיתותמשרה ל-15.23 כיתותמזכיריםז-ח
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תשלומי שכר

1. עדכון השכר במגזר הציבורי :
שר האוצר, ויו"ר ההסתדרות הגיעו להסכמה על הסכם השכר במגזר הציבורי. בעקבות 
5 שנים, החל מינואר  נקבע לתקופה של  נמנעה השביתה במשק. ההסכם  ההסכמות, 

2013 ועד דצמבר 2017.
ההסכם קובע כי: 

עובדי המגזר הציבורי יזכו לתוספות שכר בעלות כוללת של כ- 7.5% בפריסה על  א. 
פני 3 שנים. 

שקלי  באופן  תינתן  מהתוספת   50% ש-  כך  דיפרנציאלי  באופן  יחולקו  שכר  תוספות 
ו-50% באופן אחוזי. כלומר, תוספות השכר יצמצמו את הפער בין מקבלי המשכורות 

הנמוכות לגבוהות במגזר הציבורי.  בשלב זה העדכון טרם החל.
ב. עובדי מנהל – ייהנו מיום חופש נוסף באוגוסט.

בשתי  שישולם  ש"ח   2000 בגובה  פעמי  חד  מענק  לתשלום  העובדים  יזכו  בנוסף,  ג. 
פעימות - 1,000 ש"ח בינואר 2016 ועוד 1,000 ש"ח בינואר 2017. 

דגשים לזכאות:
נדרש להעביר את המענק במשכורת 2/16, ולא יאוחר ממשכורת 3/16.	 
סכום 1,000 ₪ הינו למשרה מלאה. הסכום ישולם לעובד, בהתאם לחלקיות משרתו 	 

הממוצעת )ולא יותר ממשרה מלאה(. 
חשוב להבחין בין שני תקופות שונות: 	 

תקופה לבחינת הזכאות - זכאי עובד הוראה שהועסק ברצף שלושה חודשים מ 1.9.15 
עד 1.12.15, או לחילופין ארבעה חודשים ברצף בתקופה של 1.9.15 עד 31.1.2016. מי 

שלא עבד ברצף לא זכאי.
 1.12.14 - מ  יקבע לפי תקופה של שנה    - תקופה לקביעת שיעור המשרה הממוצע 
ועד 31.11.15. עובד שהועסק רק בחלק מהתקופה, הממוצע יחושב ע"פ החודשים בהם 

הועסק. 
בחוזר משרד החינוך קיימות הנחיות לגבי מקרים חריגים בהם לא היה רצף העסקה.

חינוך,  במוסדות  למעסיקים  רק  לא  הרלוונטיים   – שכר  בנושאי  נוספים  עדכונים   .2
מפורסמים בנפרד ומצורפים לחוזר זה: עדכון צפוי בשיעורי פנסיה חובה, תוספת ימי 
חופש, עלות נוספת בגין תפעול פנסיה. כמוכן טיפ לתשומת לב: העסקת "פירורי משרות"  

בשכר נמוך עלולה למשוך אליכם ביקורת!
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כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

נוהל איתנות פיננסית
איתנות פיננסית

ביקורות  איתנות פיננסית  נערכות  על ידי משרד החינוך לבעלות על מוסדות חינוך על 
מנת להבטיח יציבות והמשכיות קיום הלימודים מבלי לסכן את צוות ההוראה ואת התלמידים 
רבים  ומוסדות  החמירה  הבקרה  האחרונות  בשנתיים  המוסד.  פעילות  של  פתאומי  בסיום 
המוסדות  קבלו  אינטנסיבי  כספים  גיוס  לאחר  רשיון.  פסילת  לחילופין  או  התראה  קיבלו 
הכרה ואישור תקצוב. ערערים שהוגשו בעקבות פסילת מוסדות אגב הליך בדיקת איתנות 

פיננסית, הסתיימו ברוב רובם של המקרים לטובת המוסדות. 
על מנת למנוע מצב של חוסר בהירות ומודעות, לך ושוב מתיש, ניסח המשרד נוהל. הנוהל 
הנוכחי, כפי שהוא, קשוח ובלתי מידתי ובסופו של יום מסמן חלק ניכר מהמוסדות כשוליים 
בהם קיימת אי איתנות, תחת לסמן שוליים חריגים ובודדים בלבד. שורה ארוכה של השגות 
נשלחו על ידנו ועל ידי רו"ח רבים נוספים. סגן שר החינוך הרב פורוש עוקב באופן אישי 

אחר הסרת הנוהל הנוכחי או לחילופין עדכונו. 
נוהל איתנות פיננסית שפורסם באתר של משרד החינוך עודכן. נספחי הפרמטרים שפורסמו 
הוסרו מהאתר וצפוי לעלות עדכון בקרוב.  ציון מעל 50  )מתוך 100 נקודות( מלמד על 
איתנות סבירה עד מלאה וציון תחת לזה מעורר שאלה לגבי מידת האיתנות ויכולת המשך 
ממקור  כספית  עתודה  נדרשת  חדש  מוסד  להפעלת  הכרה  קבלת  לצורך  המוסד.  הפעלת 
זו נדרשת רק  תרומה בלבד, שווה ערך לשכר של שלושה חודשים. בפרקטיקה – עתודה 

במוסד חדש עם יותר מ 100 תלמידים.
מאחר ולמוסדות המגישים נוהל תקצוב, סוגיית בחינת האיתנות משמעותית בימים אלו, ואין 
בידו להמתין עד פרסום נוהל הסופי, חשוב שישאל את עצמו כבר כעת: האם מאזן 2015 מציג  
תוצאות פיננסיות טובות יותר? אם כן – חשוב למהר להוציא מאזן ולצרפו לנוהל התקצוב שיוגש 

בסוף חודש מרץ, ולא להסתפק בדוח 2014.
נתמקד בשני הסעיפים המרכזיים על מנת לקבל הכרעה לגבי הגשת מאזן 2015 -

א. גרעון שוטף וגרעון נצבר– לעת עתה, גם גרעון של שקל אחד יביא לניקוד שלילי בפרמטר. 
אם שנת 2015 הסתיימה בעודף ושנת 2014 בגרעון, מומלץ להגיש מאזן 2015. חשוב להציג 

הוצאות חד פעמיות באופן בולט ולתת באור הולם ובולט במאזן.
ב. יחס הון חוזר – אם יחס ההון השתפר משמעותית- שוב, מומלץ להגיש מאזן 2015. יחס 
הון חוזר משמעותו היא האם יש לכם כיסוי שוטף להתחייבות שוטפת? רכוש שוטף הינו 
כספים בבנקים ובקופות כולל שקים שמופקדים תוך 3 חודש מסיום שנת הכספים וכן הלאה. 
התחייבות שוטפת הכוונה כל התחייבות שתידרש להיות משולמת בשנה הקרובה: ספקים 

שקים לפרעון ויתרות עובדים. 

עם  שוב  וירוכזו  ובמרכז  בירושלים  העיון  בימי  המוסדות  לכלל  הועברו  נוספות  הרחבות 
פרסום נוהל איתנות פיננסי סופי. משרדנו ישלח פרוט בדיקה עצמי מלא אשר יאפשר לכל 

אחד לבחון את הניקוד האישי שלו. 
חשוב לזכור כי  מוסד שיקבל/קיבל התראה על כך שקיימת אינדקציה שאין לו איתנות, יוכל 
סוף פסוק  אינו  ולכן שום מצב  וגיוס משאבים  ולהוכיח התייצבות  נוספת  הזדמנות  לקבל 
שהיה  מוסד  כל  האחרונה,  המחצית  במהלך  מקרה,  בכל  ביצוב.  להשקיע  להמשיך  וחשוב 
גרעוני או/וקשיי תזרים – והניקוד הצפוי שלו היה נמוך, רואת החשבון שלכם התריע וכן 

תתריע שוב עם השלמת מאזן 2015. לכל שאלה ועניין – מחלקת עמותות ערוכה.


