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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

1. בקשה להשתתפות עלויות תחזוקה מהרשות המקומית )"חוק נהרי"(: 
הבקשה הינה מהרשות המקומית. מומלץ להתעדכן ברשות המקומית מהם הנהלים. )לדוגמה בירושלים, 
תאריך אחרון להגשת הבקשה הינו היום(                    09/06/16

2. בקשה להפעלת תכנית להשאלת ספרי לימוד:
את הבקשה תגיש בעלות החינוך. בעלות המפעילה פחות מ-10 סמלי מוסד, הבקשה תועבר דרך הרשות 
המקומית תאריך אחרון להגשת הבקשה                           30/06/16

                  

1. עדכון שכר מינימום:
הרכיבים  החודש  עודכנו  מינימום,  שכר  השלמת  רכיב  לצורך  המינימום  שכר  לעדכון  בהמשך 

הרלוונטיים בתחולה מאפריל 2016.

2. קייטנות קיץ בחופש הגדול:
זכאים לתקציב הפעלת קייטנות – מוסדות רשמיים ומוכר שאינו רשמי כיתות א – ב. התקציב עובר 

לרשות המקומית.

3. תקציב שילוב דיפרנציאלי:
תקציב שילוב מועבר ב-2 תת נושאים: סטטיסטי – תקציב שמחושב אוטומטי לכל הגנים, כמכפלה 
של אחוז מסוים הנקבע מדי שנה. ודיפרנציאלי – תקציב פר ילד שעבר אבחון ואושר לתקציב. 
בשנת הלימודים הנוכחית, בטעות, התקציב הסטטיסטי עבר בכפל והוקצו אותן השעות גם בסעיף 

הדיפרצינאלי. מוסדות אחרים שטרם קיבלו תקציב שילוב תוקצבו החודש בשעות סטטיסטיות. 

חשוב! מוסד שקיבל אישור פרטני לזכאות שעות דיפרנציאליות  ובוצע לו קיזוז, - חשוב לבחון 
שמקבל את המגיע בסעיף הדיפרנציאלי.

מוסד שלא קיבל תקציב שילוב – הזכאות לשעות שילוב סטטיסטיות אינה תלויה באישור מקדים, 
ומומלץ לפעול לתקצוב.

4. הזנת יום חינוך ארוך:
החודש לא הועבר תקציב למוסדות הזכאים, נראה בשל תקלה זמנית.

החודש מספר עדכוני שכר הנוגעים לכלל המשק – חוזר שכר חצי שנתי ישלח בימים הקרובים.
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שאלת החודש

שכר מנהל בחופשת הקיץ. 
בחופשת הקיץ המנהל נדרש לסגור שנה, ולא פחות מכך להיערך לפתיחת שנת 

הלימודים הבאה. האם המנהל זכאי לתשלום עבור השעות שמבצע בחופשה?

לשנה  ולהיערך  השנה,  בסגירות  לטפל  המנהל  נדרש  המנהל,  תפקיד  בהגדרת 
הבאה, ללא זכאות שכר נוספת. הצפיה היא שבמסגרת העסקתו יועסק המנהל 

11 חודשים. להלן 2 ציטוטים רלוונטיים, 
ציטוט הראשון נוגע לתשלום עבור עבודה בקיץ – עובד הוראה במידה ומועסק 

בקיץ זכאי לתשלום נוסף, אך מנהל, היות שתפקידו דורש – אינו זכאי.
"עובד הוראה, למעט מנהל, העובד, באישור המשרד, בתקופת חופשת הקיץ 

יהא זכאי לתשלום נוסף בעבור עבודתו.)2(

ציטוט שני: נוגע להוצאות נסיעה. המנהל אמנם לא זכאי לתשלום שכר נוסף, אך 
היות שנדרש לבוא למוסד זכאי להוצאות נסיעה כמו בכל חודש עבודה.

 "באשר מנהל בי"ס נדרש לעבוד בפגרת הקיץ במשך חודש אחד לפחות, הוחלט 
שישלמו לו הוצאות נסיעה במשך 11 חודש".

תשובה

?

גל ביקורות חדש –ביקורת איתנות פיננסית וביקורת שכר

השבוע נשלחו כ 100 ביקורות למוסדות חינוך. בד"כ מדובר המשך ביקורת אגב הגשת נוהל תקצוב לשנה"ל 
נוהל תקצוב תשע"ו(. תתקיים בדיקה  )למשל במסגרת  ובמיוחד אלו שניתנה להם התראה בעבר  תשע"ז 
חוזרת של רואה חשבון לצורך בדיקת עמידה בדרישות האיתנות הפיננסית שנקבעו על ידי משרד החינוך  
ועיקרן יחס נזילות המאפשר קיום שוטף. על שלבי הבחינה והמלצות להערכות לבדיקת איתנות נשלחו בעבר 
ואיתנות פיננסית,  – שכר  זו תלווה ביקורת שכר. בביקורת משולבת  מספר חוזרים ע"י משרדנו. לביקורת 

בביקורת שכזו בדיקת השכר תעשה על השנה השוטפת בלבד.
בנוסף נשלחו ביקורות שכר סטנדרטיות בהם הנתונים מתבקשים על 3 שנים אחרונות.

המועד להגשת המסמכים צמוד וחשוב להיערך מידית.

הדגשים:
ביקורת איתנות פיננסית

המשרד, בשונה מהעבר, הקל במספר נקודות משמעותיות, זאת בעקבות פעילות אינטנסיבית של סגן שר 
החינוך הרב מאיר פורוש וצוות לשכתו לשיפור מבחני איתנות פיננסית.

1. למוסד ניתנת אפשרות לשפר יחס נזילות באמצעות הלוואות מצדדים קשורים ולא נדרש גיוס תרומות 
בדוקא. מותנה בכך שלא מדובר בהלוואות "חד פעמיות" הנדרשות להיות מושבות בטווח הקצר, אלא הלוואות 

שתעמדנה  לפירעון לתקופה של שלש שנים מיום בו הועברו. 
אוגוסט, טרם פתיחת שנת הלימודים  סוף  עד  יתאפשר בשלושה שלבים. הראשון  בהון החוזר   2. שיפור 
תשע"ז, והאחרון עד סוף חודש פברואר 2017, על מנת לאפשר למשרד החינוך להתארגן במועד לצורך אישור 

קדימה גם לשנת תשע"ח.

כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך


