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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח סייעות בסייעת נט: 

נדרש היה לדווח עד סוף חודש ינואר. התקבלה אורכה להגשה עד היום     7/02/2016 
להנחיות של מנחם מזרחי   זה מומלץ להצמד  לא אחידות. בשלב  ההנחיות במשרד החינוך 
)מנהל אגף א', ארגון מוסדות חינוך( לפיהם חובה לדווח סייעות בכל גן שיש סייעת שנייה 

)בגנים אחרים מומלץ אך בשלב זה לא חובה(. 
לכל גן הזכאי לסייעת שנייה – יש לדווח שני תקנים בתוספת סייעת סבב )משלימה ביום חופשי( 
18% סה"כ 218%. מי שדווח סייעת שנייה בשיעור נמוך יותר לא יקבל תקצוב. )בפרקטיקה - 

בעלויות שדיווחו 200% משרה, הדיווחים התקבלו ע"י משרד החינוך(. 

2. דיווח מטפלים פרא רפואיים - חינוך מיוחד: 
דוח ביצוע סייעות: הגשה עד לתאריך            22/03/16

3. חידוש רישיונות ונוהל תקצוב: 
בימים אלו עמותות נדרשות להגיש נוהל תקצוב.

מסמכי נוהל התקצוב השתנו ופורסמו היום על ידי משרד החינוך.
< המועד האחרון לבקשות לחידוש רישיונות למוסדות קיימים                         28/02/16
< המועד האחרון לבקשות לרשיונות למוסד חדש / העברת מבנה / בעלות        31/03/16 
< המועד האחרון לנוהל תקצוב למוסד מוכש"ר ופטור            31/03/16
< המועד האחרון לרשיונות )חדש / חידוש(  למוסד תרבותי ייחודי          09/05/16
< המועד האחרון לנוהל תקצוב למוסד תרבותי ייחודי                     09/05/16

4. מענק יובל בגני ילדים:
בשונה ממוסדות יסודיים ועל יסודיים, בהם תקציב למענק יובל מועבר אוטומטית בהתאם 
את  לקבל  מנת  על  כן  ועל  ההוראה,  לצוות  מקוון  דיווח  אין  ילדים  בגני  המדווחת,  למצבת 
התקציב יש להגיש בקשה ידנית. הזכאות למענק יובל לאחר 30 שנות וותק. בבקשה יש לצרף 
רשימה שמית של הגננות, בצירוף תלוש שכר, המציג את הוותק. יש לכלול בטבלה את הנתונים 

הבאים: סמל מוטב, סמל גן, שם הגננת, מס' ת.ז., דרגה, וותק בהוראה, חלקיות משרה. 
את רשימת הגננות הזכאיות נדרש להעביר עד לתאריך            03/05/16 

לידי רונית אלמוג, אגף אמח"י, משרד החינוך, ירושלים 91911.                           
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תקציבים

1. כלל מוסדות:
צומצם  פרטנית.  הודעה  החודש  פורסמה  קודם,  בחוזר  לעדכון  בהמשך   – ומזכירים  שרתים 
תקציב שרתים ומזכירים ע"י שינוי מפתחות ההקצאה של יחס צוות למספר כיתות גדול יותר. 
השפעת השינוי על כלל המוסדות המתוקצבים ברכיב שרתים ומזכירים, וכן רכיבים נגררים 
לו. כולל – רשויות מקומיות, מוסדות לחינוך מיוחד, חטיבות ביניים )ברכיב סל תלמיד(, וכן 

מוסדות יסודיים מוכש"ר )במרכיב הקבוע(. 
סך ההפחתה 176 ₪ לחודש בכיתות א-ו, לתלמיד ו- 223 ₪ לחודש בכיתות ז-י"ב. 

ביסודי מוכש"ר – סך 5.5 ₪ לחודש לתלמיד.

2. על יסודי – תקציב חימום:
החודש הועבר תקציב ימ"ה למוסדות הזכאים, הזכאות לפי מדד ימ"ה – מספר הימים הקרים 

שנדרשים לחימום.

3. גני ילדים:
אגרת אוטומציה: החודש התקבלה תוספת לכל תלמיד - אגרות אוטומציה: בסך 7.88 ₪ לילד 

)שנה קודמת 7.95. פער לא מהותי(. 
עדכון פרופיל: תוספת תקציב בגין עדכון ותק הגננת מפרופיל מוסמך 12 לפרופיל מוסמך 15 
טרם התקבלה – התוספת הצפויה להתקבל בחודש מרץ הינה כ 25 ₪ לילד. מדובר בתוספת 
פורוש.  הרב  החינוך  שר  סגן  והודעת  הקואליציוניים  להסכמים  בהתאם  תקציב   3.5% כ  של 
עדכון שכר הגננת יעמוד על כ 6% )תוספת של 2% בגלל כל שנת ותק, על רוב רכיבי השכר(. 
שיעור זה יש להכפיל בכ 60%-55% בהתאם לשיעור תקצוב הגננת בשכל"מ הגנים )משתנה בין 

טרום לבין חובה(  סה"כ תוספת של יותר מ 3%.

4. מוסדות לחינוך מיוחד - אג"ח :
מוסדות לחינוך מיוחד / מוסדות רגילים שלומדים בהם ילדי חינוך מיוחד )כולל 07 בתיכונים( 
החוזר  ופרסום  מאחר  המקומיות  מהרשויות  חוץ  תלמידי  אגרות  ולבקש  מלפנות  מנועים 
מתעכב. מזה מספר שנים האגרה היתה זהה בקירוב מלבד הצמדות קלות, אולם בימים אלו 

נבחנת הצעת שינוי בוועדת היגוי עם המרכז לשלטון מקומי ויתכנו שינויים משמעותיים.

תשלומי שכר

1. נסיעות:
14%. ההוזלה תשפיע במקביל על  ב-  החל מ- 1.2.2016 הוזלו תעריפי התחבורה הציבורית 
סכום הנסיעות לעובדים, ]צפוי עדכון מקביל בתקציבים המועברים. בפועל טרם נראה קיצוץ 

בתקציבים[
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2. ניכוי שביתה על יסודי:
בהתאם לחוזר שפרסם משרד החינוך, בבתי הספר העל יסודיים ששבתו – יש לנכות את שכר 
המורים על ימי השביתה, כולל ניכוי חלקי בשביתה חלקית. משרד החינוך ינכה מתשלומי 
המת"מ השוטפים לבעלות על פי מספר השעות המתוקצבות במוסדות השובתים ועל פי 

המועדים בהם התקיימה השביתה.

2. שכר סייעות:
מזערית  תוספת  וכן  יחודיים',  בלתי  'הסכם  מרכיב  עדכון  הסייעות,  שכר  עודכן  החודש 
ברכיב טלפון. התוספת שווה ערך למאות שקלים אולם מאחר ומקטינה את סכום ההשלמה 

למינמום לעובד, בסופו של יום התוספת שווה ערך לעשרות ש"ח

סייעות – הרחבה בעקבות דווח סייעת שנייה

הדגשות לגבי זכויות ותנאי העסקת סייעות
ילד, ובתי ספר בהתאם לזכאות(.  )גנים פר  תקציב עבור שכר סייעות מועבר למוסדות 
בחינוך  כמו  לסייעות  מלאים  שכר  לתנאי  המוסדות  נדרשים  התקצוב  מדרישות  כחלק 
הרשמי. בחינוך הרשמי הסייעות מועסקות ע"י הרשויות המקומיות, תנאי שכרם כפופים 
לחוקת העבודה של הרשויות המקומיות. כיום, משרד החינוך אינו משתף במקורות מידע 
שכר  נבדק  השכר  בביקורות  העבודה.  לחוקת  ומפנה  סייעות  העסקת  לגבי  הנחיות  או 
הסייעות בדקדקנות, ונדרשים תנאי שכר מלאים כולל קרן השתלמות, חופשות וכן הלאה 

אולם עדיין רכיבי שכר ותנאים שונים טרם נאכפים.
המודעות לשכר הסייעות התפתחה בשנים האחרונות, לא רק בביקורות משרד החינוך 
מה  לא  הוא  שהיה  מה   – ספק  ללא  בהם.  התומכים  וארגונים  העובדים  בקרב  גם  אלא 

שיהיה.
וועדת החינוך של הכנסת עסקה לפני כשבועיים בתנאי העסקת סייעות. המשתתפים 
המגוונים הביעו מחאתם על תנאי השכר של הסייעות. בין דברי הסיכום של יו"ר הוועדה 
יעקב מרגי אמר: "הוועדה קוראת ליושב-ראש ההסתדרות החדשה לקחת את המשימה 
הזאת של הסייעות לידיים, סליחה על הביטוי הישיר, ולהביא הסכם קבוע שיביא לידי 
ביטוי, א', את הגדרת מקצוע הסייעת. ב', הגדרת שבוע העבודה של הסייעת,להעמידו 
על 35 שעות. ג', הכרה בשחיקה ובמחלות המקצוע. ד', יצירת חלופות תעסוקה לסייעות 
הסייעות,  של  ההעסקה  מסגרות  את  לקבוע  ה',  עובדים".  "ניידות  שנקרא  מה  ותיקות, 

להפסיק את ההעסקה הפוגענית".
בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל תביעה של שתי סייעות, וקבע כי אף על פי 

שמדובר ברשת פרטית, כיוון שהיא בעלת מאפיינים ציבוריים
הרשת הנתבעת "עמל" - רשת חינוך פרטית שמפעילה מוסדות חינוכיים ברחבי הארץ, 
בהם בתי ספר תיכוניים ומכללות ואשר נכנסה בנעלי המועצה המקומית כסיפה שבדרום 
הארץ, והפעילה במקומה את בית ספר בו הועסקו שתי התובעות כסייעות בכיתת חרשים. 
)הרשות מקבלת תקציב ממשרד החינוך  תקציב הסייעות מתקבל מהרשות המקומית 

ונדרשת להשלמה(
הלאה.  וכן  השתלמות  קרן  כמו  זכויות  ללא  חודשים   11 שנה  מדי  הועסקו  התובעות 
מעל  אחריות  להסיר  בכדי  בה  אין  הרשות  ע"י  חלקי  תקציב  העברת  לפסיקה  בהתאם 
הבעלות. נקבע שעמל תשלם לכל אחת מהתובעות כ-105 אלף שקל, עבור הפרשי שכר, 
פיצוי על אי ביצוע הפרשות לקרן השתלמות, פיצוי הפרשות לקרן פנסיה ודמי הבראה. 

לסכומים אלו צורפו הוצאות משפט בסך 15 אלף שקל לכל אחת.
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חוק נהרי – חידושים מהחודש

הסטוריה על קצה המזלג 
חוק נהרי נועד לצמצם פערי תקצוב בין תלמידים בבתי הספר היסודיים במסגרות 
עלות אחזקה שוטפת של  לפי  יהיה  המוכש"ר לתלמידי הרשמי. סכום התמיכה 
חינוך ילד רשמי ברשות מוכפל בשיעור התקצוב של המוסד. חוק נהרי חל משנת 
2008 עד וכולל שנת הלימודים תשע"ג. בשנת הלימודים תשע"ד חל בשיעור 70% 
בלבד. שנת תשע"ה וכן שליש ראשון של תשע"ו החוק לא היה קיים וחזר כחלק 

מההסכמים הקואלציוניים ש"ס החל מ 01.12.15.

עיריית רמת  נגד  וולדרוף  עמדת היועמ"ש בבג"ץ עמותת בית ספר הורים, חינוך 
דווקני  הנוכחי  בנוסחו  נהרי  חוק  כי  שוב  מבהירה  אלו  בימים  שפורסמה  כפי  גן 
ומצומצם ונותן מענה חלקי בלבד למוסדות המוכש"ר. עמדה זו מצטרפת לעמדות 

קודמות )ב 2014 – נגד אור יהודה ואחרות(

הדגשות מרכזיות לפי עמדת היועמ"ש:

א. תקצוב תלמידים תושבי חוץ הלומדים במוסד בעיר – לא יינתן.

ב. שוויון תוכנית לימודים ייחודית וחוגים המתוקצבים במוסד רשמי דומה - מותנה 
בכך שהמוסד המוכש"ר ביצע את אותה תכנית. ]מישו"ר: אין התייחסות למקרים 
הרבים בהם לא מידעים את המוסדות ולא מאפשרים להם להכנס לאותן תוכניות[.

עלות  אין  אם  שכירות.  תקציב  בסעיף  גם  השוואה  תעשה   - מבנים  שכירות  ג. 
הוצאות שכירות לתפעול המוסדות הרשמיים אין מקום להשוואה לגבי המוכש"ר. 
]מישו"ר: חוק נהרי עוסק בהשוואת סעיפים שקיימים בספרי החשבונות. לשבר את 
האוזן, רשות שאינה מפעילה כלל מוסדות רשמיים, אינה מחויבת לתקצב מוסדות 
מוכש"ר. זו תמונת המצב למשל בעיר מודיעין עלית, אין בה מוסדות רשמיים אז 
הרשות פטורה מלתמוך במוסדות. בחוק נהרי אין התייחסות לבסיס האפליה הרחב 
יותר – הקצאת מבנים או הצטיידות, מאחר חוק נהרי עוסק רק בתקצוב שוטף. כל 
השקעת קבע החוסכת עלות שוטפת, בין אם מבנה או כל תשתית חסכונית אחרת, 

מצמצמת את הפרמטרים להשוואה[

ד. זכאות לתקצוב גני ילדים – תמשיך ההעדפה של מוסד רשמי על פני מוכש"ר. 
חוק נהרי לא יחול. עמדת היועץ המשפטי כי התקצוב של גן מוכש"ר זהה לתקצוב 
של מוסד רשמי. ]מישו"ר: לכאורה – ככל הנוגע לתקציבי משרד החינוך. אולם יש 
לגננת  מתייחס  המשרד  תקצוב   – האחת  מרכזיות.  מהותיות  הערות  שתי  להעיר 
ולסייעת בלבד. השתתפות הוצאות שוטפות בגני טרום חובה בלבד. אפס תקצוב 
הוצאות תפעול בגני חובה - נדרש להיות "מטופל" ע"י המשרד או הרשות. השנייה – 
תקצוב גן רשמי שונה מאחר וכל עלות נוספת בגין העסקת הגננות מעבר לפרופיל 

הבסיסי, מתוקצב ע"י משרד החינוך המעסיק ישירות את הגננות[
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שאלת החודש

ביטוח לאומי בתקופת חל"ת
מורה שנסעה לחו"ל לחודש, האם ניתן להגדירה כ'לא עובד', )בהגדרת חופשה 

ללא תשלום מחושב ביטוח לאומי. בהגדרת 'לא עובד' לא משולם(

עובד שיצא לחופשה ללא תשלום, עבור החודשיים הראשונים נדרש המעסיק 
עצמו.  על  לשלם  נדרש  העובד  השלישי  מהחודש  לאומי.  ביטוח  דמי  לשלם 

התשלום חשוב גם כדי שהעובד לא יאבד זכויותיו בביטוח לאומי.
בהזדמנות זו נוסיף, שכל מקרה של חל"ת אצל מורים עובדי הוראה משפיע על 

הזכאות להבראה, ביגוד וחופשת קיץ וחישוב פיצויים.

תשובה

?

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


