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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

תקציבים

1. תקציב ביגוד:
החודש הועבר תקצוב עבור עובדי הוראה ועובדי מנהל,  בכל שכבות הגיל, למעט  בגני ילדים – בהם 
תקציב עבור ביגוד מועבר בתחולת חודש יוני. בגני הילדים גננות וסייעות משלימות לא מתוקצבות 

בביגוד אולם חובת תשלום חלה גם לגביהן.

על יסודי

על יסודי

על יסודי

יסודי

גני ילדים

 

 

1. הצטיידות מעבדות וסדנאות בתכנית טו"ב )טכנאים ובגרות(:
זכאים להגיש: בתי ספר שהשתתפו בתכנית בשנת תשע"ה, וכן ישתתפו בשנת תשע"ו.

הבקשה לתקציב תוגש במערכת מרכבה עד לתאריך                                    31/08/15 
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_06_14/kol_kore_tov_itztaidut.pdf

2. הצטיידות בתי ספר בעתודה מדעית – התמחות סייבר: 
תקציב ייעודי עבור בתי ספר המפעילים התמחות סייבר, וזאת מפאת הציוד היקר שמצריכה 

התמחות סייבר. 
סכום התקציב: דיפרנציאלי לפי מספר תלמידים, ומקסימום 300 אש"ח.

הבקשה לתקציב תוגש במערכת מרכבה ועד לתאריך                                   31/08/15                                              

3. בקשה לשעות תגבור במוסדות :
התמיכה מיועדת לתגבור מקצועות, מעבר לשעות המתוקצבות. את הבקשות ניתן להגיש 
עד לתאריך                                                                                           24/09/15

באמצעות טופס אינטרנטי, מצ"ב קישור:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/tavchinim/

Takanot/tavhinim.htm

4. דיווח מצבת תלמידים לשנת התלמידים תשע"ו: 
1/7/15. דיווח תלמידים כולל גמר טיפול  מטה איסוף הנתונים פתוח לקליטת נתונים מה 
בשגויים וכפולים יש להשלים עד לתאריך                                                   15/10/15                                                                            
חשוב! מצבת התלמידים הינה פרמטר מהותי בתקציב המוסד. מומלץ לדייק ולדווח בשימת 

לב מלאה. ראו הרחבה במסגרת.
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_06_15/kol_lore_itztaidut_cyber.pdf

5. סייעת שניה: 
קיבלו סמל  מוסדות חדשים שטרם  השר,  סגן  לשכת  ופעילות  ומוסדות,  בעקבות בקשת 
מוטב יוכלו להגיש בקשה לסייעת שניה עד לתאריך                                      31/10/15
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2. העשרה ונלוות חופשות חינוך מיוחד:
 – המיוחד  בחינוך  החופשה  תכניות  להפעלת  והעשרה  נלוות  הוצאות  עבור  תקציב  הועבר  החודש 

חופשת אוגוסט. תקציב נלוות מיועד לעלויות הפעלת תכנית החופשה.
וציוד מתכלה. תקציב העשרה  לחומרים   ₪ 9.5 להקצות  יש  ומתוכו   ,₪ 108.5 לכיתה  ליום  תעריף 

מועבר פר תלמיד בסך 9.4 ₪ ליום לתלמיד.
3. רפורמת הכיתה הקטנה:

מחאת הסרדינים נשאה תוצאות. לפי המתווה החדש שפורסם בתחילת החודש, בתוך 5 שנים - כיתות 
קטנות לכל התלמידים. לכל היותר 34 בכיתה, ובשכבות החלשות גם 32 בכיתה. בשלב ראשון הרפורמה 
תחל בכיתות הנמוכות בלבד.  המשמעות היא שלכל 34 ילד יוקצה תקן כיתה ולא כפי שהיה עד היום 
על כל 40 ילד. שנתון של 80 ילד למשל יקבל שלושה תקנים ולא שניים!  אנו ממליצים לעקוב אחרי 

הודעות התקן )תקנ"ט של המוסדות( והודעות משרד החינוך. 
לגבי מוכר שאינו רשמי עד כה טרם אושר!

תשלומי שכר

1. קצובת ביגוד:
קצובת  בתשלום  נדרשים  חינוך  מוסדות   -
ביגוד לעובדי הוראה וסייעות. קצובת ביגוד 
תשולם ביחס לחלקיות המשרה, ועד 100% 

משרה. 
- קצובת הביגוד לעובדי הוראה לפי רמה 4 
– 2,108 ₪. קצובת הביגוד לסייעות לפי רמה 

3 – בסך 1,510 ₪.
לתוספת  זכאים  גופני  לחינוך  מורים   -
קצובה. בהעסקה בשיעור 50%-30% משרה 
בתעריף 673 ₪, ובהעסקה מעל 50% משרה 

סך 1,342 ₪. 
במקצועות  הטכנולוגי  בחינוך  מורים   -
עבור  קצובה  לתוספת  זכאים  מסוימים 
למקצוע  בהתאם   ₪  344/₪  544 חלוקים, 

ההעסקה.

בשנת  שבוטלו  חופשה  ימי  על  תשלום   .2
תשע"ה:

בשנת תשע"ד קיבלו עובדי ההוראה 4 ימי חופש 
נוספים במהלך השנה )חנוכה ופסח(, בתמורה 
של  בסופו  תשע"ה.  הלימודים  שנת  להקדמת 
הוקדמה,  לא  תשע"ה  הלימודים   שנת  דבר 
וכנגד בוטלו 4 ימי חופשה בשנת תשע"ה. עובדי 
הוראה שלא עבדו בשנת הלימודים תשע"ד וכן 
עבדו בשנת הלימודים תשע"ה זכאים לתשלום 
נוסף )במידה והועסקו בימים אלו(. חשוב לזכור 

לעקוב מול חשבת השכר ולבצע תוספת שכר.
וחופשת   .24.12.14 ו   ,18.12.14 חנוכה:  חופשת 

פסח: 26.3.15, ו 28.3.15

בעל  הוראה  לעובדי  דיפרנציאלי  תגמול   .3
יסודי:

תגמול  יינתן   ,2011 מ-  שכר  להסכם  בהתאם 
דיפרנציאלי לעובדי הוראה על סמך הישגי בית 
הספר וב-4 דרגות שונות. מוסד שזכאי לתגמול 
)רשימת המוסדות  יקבל על כך הודעה בכתב. 
מוסדות  וכוללת  המשרד  באתר  מפורסמת 
השגים  על  התגמול  מוכרים(.  לצד  רשמיים 

לימודיים, חברתיים וערכיים. 
להוקיר  הזדמנות  הוא  הדיפרנציאלי  "תגמול 
את צוותי החינוך על פעילותם לחינוך לערכים, 
לאומי,  או  אזרחי  לשירות  או  לצה"ל  לגיוס 
ולהגינות ולתרומה  על חינוך לטוהר הבחינות 
בתי  מתגמל  הדיפרנציאלי  התגמול  לחברה. 
רקעים  ממגוון  תלמידים  הקולטים  ספר 
וקידום  נשירה  למניעת  פועלים  ואשר  רחב, 
של  בממד  רק  ולא  יכולותיו  פי  על  התלמיד 
משרד החינוך מתגמל מורים  זכאות לבגרות. 
ללמוד  לומדים  ועידוד  לימודית  מצוינות  על 
מקצועות מוגברים ועל הוראה איכותית והוראה 

מוגברת של מקצועות מדעיים והומניסטיים."
בתנאי  לעמוד  יש  בתכנית  להשתתף  מנת  על 

סף, ביניהם ביצוע בגרות מלאה.
לעובדי  תשלום  יעבירו   – הזכאים  מוסדות 
ההוראה ע"פ הדירוג שנקבע למוסד. התוספת 
בהתאם   ₪  8,252  -  ₪  3,094 בסך  למורה 
לדירוג המוסד. המוסדות ישופו ממשרד החינוך 
בתקציב חודש אוגוסט, ואף את התשלום למורה 

יש להעביר בשכר חודש אוגוסט. 
קישור לרשימת בתי הספר הזכאים:

http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/
tagmul_august_02.pdehau
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שאלת החודש

תקן השעות במוסד יסודי

מצבת  על  המבוססות  הוראה  שעות  עיקריים.  סעיפים  משני  מורכב  מוכש"ר  יסודי  מוסד  תקציב 
התלמידים בכיתות, ומרכיב קבוע המתוקצב בהתאם למספר התלמידים.

תקן השעות נקבע לפי מספר התלמידים בשכבה, ללא הבחנה לכמה כיתות מחולקת השכבה. כך 
למשל, היות וכיתה נורמטיבית במודל התקציב מונה 40 תלמידים, במידה ובשכבת הגיל קיימים 40 
ורק מ-41 תלמידים  כיתה אחת.  רק עבור  יתקבל תקציב  כיתות,  ל-2  תלמידים המחולקים בפועל 

יוקצה תקן לכיתה נוספת.
היצמדות למבנה הכיתות במודל משרד החינוך יועיל למוסד לבנות תקציב מאוזן ואופטימלי. המרכיב 

הקבוע לעומת זאת מושפע ממספר תלמידים )ולא כיתות(.
בהסכם הקואליציוני סוכם כי תקציב תמריץ כיתה גדולה יבוצע, אולם עד כה לא ידוע כמה האם ומתי.
מחלקה מקצועית במשרדנו מספקת סיוע לתכנון תקציב ההכנסות הצפוי, לפרטים ניתן לפנות למירי, 

שלוחה 32.

בענין כיתות א' ב' רפורמת כיתה קטנה, ראה פרק תקציבים סעיף 3.

ספר תלמידים במוסד חינוך
האם על בית ספר חלה חובת ניהול ספרים שונה מעמותה אחרת?

אכן. מס הכנסה מחייב ניהול ספרים שונה במעט מיתר עמותות.
וכן  ילדים  גן  לרבות  שיטתי,  באופן  תלמידים  מתחנכים  או  לומדים  שבו  בית-ספר 
קבלה,  שוברי  קופה,  )ספר  עמותות  של  רגיל  חשבונות  ניהול  לנהל  חייב  בית-ספר 
חייב  בנוסף  הלאה(.  וכן  תשלום  בגין  חשבוניות  שמירת  חשבונות,  הנהלת  רישומי 
לנהל גם ספר תלמידים.  מומלץ לפעול בתוכנת גביה הכוללת פרטים מלאים אודות 
התלמידים ובכך לחסוך טרחה ורישום כפול אבל אפשרי גם במערכת לא מורשית 

כמו אקסל )בחוק לא מצוין חובת ספר כרוך(
בספר התלמידים יירשמו לפחות –

)1(  שם התלמיד ומענו.
)2(  הכיתה שבה הוא לומד או שם הקורס.
)3(  פרטים לאיתור החשבוניות או ההסכם.

?

נשמח לעמוד לשרותכם
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

תקן הכיתותמספר  תלמידים בשכבה

4-190.5

20-401

41-802

81-1203

תשובה

י לכל 
רלוונט

החינוך
סדות 

מו


