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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

חשוב! מצבת המורים נדרשת להיות תואמת לשכר המשולם. לקוח שטרם הסדיר מצבת מלאה 
עם חשבת השכר – זה הזמן.

2. דיווח רמת שירות על יסודי
בימים אלו נערכים המוסדות לדיווח נתוני רמת שירות. המחלקה המקצועית במשרדנו מבצעת 
בדיקה מקיפה למוסדות המעוניינים להבין מהי ההשפעה על תקציב המוסד, ומהן הדרישות לציון 

אופטימלי.
תאריך אחרון לדיווח                    31/12/15  

3. קול קורא לפעילות במניעת סמים, טבק, אלכוהול על יסודי
תקצוב תכניות לפעילויות מניעת סמים, טבק אלכוהול: פורסם קול קורא להגשת בקשות המיועד 
לבתי ספר על יסודיים, וכן בתי ספר יסודיים כיתות ז' ח'. מיועד לבתי ספר המתעתדים להפעיל 

תכנית מתאימה, וכן מינו מורה יועץ – שישמש כמוביל בית ספרי לתכנית זו.
גובה ההקצבה אינו ידוע, ותלוי במספר המוסדות הזכאים.

תאריך אחרון להגשה                    15/11/15  

דיון עתירת שרתים ומזכירים – כיתות חינוך מיוחד במוסד רגיל
עתירה בנושא הוגשה ע"י פורום חינוך מיוחד, ובשיתוף מקצועי של משרדנו. העתירה יוצגה 
ע"י עו"ד עמרי כבירי. העתירה נוגעת לתקציב שרתים ומזכירים אשר מזה שנים לא הועבר 
עבור כיתות חינוך מיוחד במוסדות רגילים. בדיון בעתירה שהתקיים השבוע קבעה השופטת 
כי על משרד החינוך ליתן החלטתו בענין בתוך 45 יום. לעצם הענין, לא הועלו ע"י משרד 

החינוך טענות נגדיות, ועו"ד צופים כי הכיוון הוא חיובי.

המועדהפעולה

 עד 30.11.15טיפול בשגיאות קליטה ודיווח

 עד 31.12.15הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח

 עד 03.05.16הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח )במידה ויהיו שינויים(

1. דיווח מצבת מורים יסודי ועל יסודי
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תקציבים

1. תקציב חודש אוקטובר
על יסודי: חושבו תקציבים בהתאם לנתוני תשע"ו.

יסודי מוכש"ר: חושבו מקדמות בשיעור 90% משנה קודמת.
2. דמי חברות באיגודים מקצועיים

תוקצב סכום של כ 792 ₪ למשרה עבור עובדים בדירוג המנהלי. סך ההשפעה כ- 20 ₪ לעלות שעה 
במשרה מינהלית, על מרכיב קבוע, שרתים ומזכירים וכן תעריף ילד בגן.  )כל המוסדות מתוקצבים גם 

אם העובדים אינם חברים באיגוד(.
3. שיעורי עזר לעולים

תקציב המיועד עבור שיעורי עזר לתלמידים עולים. זכאים תלמידים שעלו לארץ החל מ 1/1/2011. 
מכך.  יותר  אף  אתיופים  עולים  או    .2014 מינואר  החל  ולעולים  לתלמיד  ש"ש   1 מ  התקציב  היקף 

)בהתאם לטבלת זכאות שמפורסמת ע"י משרה"ח(.

שאלת החודש

שעות הנקה לעובדות הוראה
עובדת הוראה אם זכאית ל 10% תוספת שכר, האם בנוסף זכאית לשעת הנקה החלה 

על כלל המשק?

לפי המפורסם בתקנון השירות, זכאית עובדת בכל יום שבו מועסקת 6 שעות להעדר 
שעה אחת מהעבודה, וזאת עד מלאת לילד שנה. אין לחייב בגין העדרות זו שעות 

מחלה/חופשה.

?

תשובה

בקרה מקיפה בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים 2016

מכרז לביצוע בקרה מקיפה פורסם באוגוסט 2015, הוגש באוקטובר 2010 וצפוי להתבצע כבר 
ב 2016. מכרז נוסף התפרסם בימים אלו על בקרה מקיפה בבתי ספר על יסודיים. את "סדרת 

הבקרות" יפתחו כנסי הסברה שיערכו למוסדות ע"י קבלן הביקורת שיזכה במכרז.
פרטניות  שעות  ביצוע  למשל  )כמו  רשמיים  למוסדות  רק  רלוונטי  הבקרה  מסעיפי  ניכר  חלק 
משמעותי  כר  נותר  עדיין  אולם  הלאה(,  וכן  חדש  באופק  וכמתוקצב  כמתחייב  שהיה  ושעות 

לבקרה במוסדות מוכש"ר.

במכרז אין רמיזה לגבי סנקציות. ביצוע סנקציות במוסדות רשמיים אינו דבר שניתן להקל ראש 
ולכן בכל הנוגע למוסדות רשמיים מדובר באיסוף מידע שיוביל למסקנות וגיבוש עמדת המשרד. 
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או  רישיון,  לביטול  התראה  כמו  סנקציות  מניסיון  מוכש"ר,  למוסדות  הנוגע  בכל  זאת,  לעומת 
ביטולו ממש – הינם דבר שבשגרה.

 אלו נושאים צפויים להיבדק?
1. בדיקת מערכת השעות לשכר המשולם והמבוצע בפועל כולל התאמה לתוכנית הלימודים:

< התאמה בין שעות מדווחות,
< שעות משולמות )תלושים(

< שעות מבוצעות בפועל – כמו השוואה לתוכנית לימודים כולל סיור בכיתות!
2. בדיקת דווחי תלמידים וכיתות: 

כולל בקרה בפועל וסיור בכיתות, התאמה בין מצבת התלמידים ליומן הכיתה והזדהות תלמידים.
3. בקרת גביה מהורים:

גבייה בפועל  ועד הורים.  ואישור  ואישור אפיק. מכתב להורים  זה בדיקת אישור מפקח  בכלל 
וגביית תל"ן כולל בדיקת קיומן של שעות התל"ן בפועל בהתאם לשכבות הגיל והגבייה התואמת 

מההורים.
4. בדיקת כלליות ניהול בית הספר

וכן  ומורים, בטיחות והשאלת ספרי לימוד  תהליך קליטת המורים, אופן עריכת אספות הורים 
הלאה.

5. בעל יסודי – בקרת נתוני רמת שירות כולל ביקורת שטח.

מה נדרש מכל מוסד כבר בשלב זה?
למשרד  הדיווח  ומערכת  מאחר  ממוחשבת.  הערכות   – חשובה  אך   – טכנית  – משימה  האחת 
כי המוסדות  להניח  סביר  על טבלאות אקסל,  אינטרנטית המבוססת  החינוך תעשה במערכת 
ידרשו לאורך הבקרה להעביר מידע רב בטבלאות אקסל.  חשוב להנהיג שכל מערכת הניהול 
של בית הספר תתועד בטבלאות אקסל מסודרות. לרוב התחומים קיימים ישומי מחשב נוחים 
במערכת חלונות, ולנושאים אחרים מומלץ לבנות מערכת טבלאות בית ספרית. בכלל זה: - רישום 
תלמידים וסווג לכיתות, הקבצות, תעריפי גביה )מחוייב גם לפי מס הכנסה ניהול ספר תלמידים(. 
– מערכת שעות ממוחשבת )ולא עוד מערכות ידניות המקשות לתת מענה בביקורת( – וכן הלאה. 

משרד מישו"ר ישמח לסייע בימים אלו מתארגנת קבוצה ללימוד של תוכנת אקסל.

השניה – משימה מהותית – לעבור על רשימת הסעיפים הנבדקים ולבחון את עצמנו אחת לאחת 
– האם קיימת התאמה מלאה בין הדווחים לבין הפעילות המתבצעת?

בימים אלו פרסם משרד מישו"ר בסדרת ימי עיון ותדריכים. 
יום העיון המרכזי יתקיים ביום חמישי י"ד כסליו 26.11.15 , יעסוק בקיומו של מוסד חינוך 

בעידן הרגלטורי וינסה לתת הכוונה ומענה בדיוק לסוגיות העולות לקראת הבקרה הצפויה. 
ביום העיון תינתן סקירה לגבי כל אחד מהם.

נשמח לראותכם!


