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אוקטובר 2016

לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח מצבת תלמידים – יסודי  - תזכורת חוזרת: 
עד  במלואה  תאושר  התלמידים  שמצבת  להקפיד  יש  תלמידים,  לדיווח  המערכת  נפתחה 
לתאריך היעד. חשוב שהדיווח יהיה מלא ותקין לאחר טיפול בשגויים. על סמך נתוני התלמידים 

הקיימים במערכת בתאריך זה, יגזר תקן השעות לכל שנת תשע"ז.
תאריך אחרון להשלמת המצבת                28/10/16

2. דיווח מטפלים בפרא רפואי – חינוך מיוחד – תזכורת חוזרת: 
נדרש דיווח על מטפלים בפרא רפואי, תאריך אחרון להגשה:         31/11/16

               
תקציבים

1. תקציב שוטף:
בסעיפי תקציב רבים הועברה מקדמה על בסיס נתוני שנה קודמת. 

יסודי מוכר שאינו רשמי – מקדמה בשיעור 100% על בסיס תקן תשע"ו. )בעלויות ללא 
רישיון/עם למעלה ממוסד אחד - מקדמה בשיעור 75%(

גני ילדים – התשלום מבוסס על נתוני תשע"ז.
תרבותי יחודי – הועבר תקציב על בסיס תקציב תשע"ו.

שרתים ומזכירים )וסעיפים נלווים( – על בסיס כמויות תשע"ו.
הסעות וליווי הסעות – מקדמה בשיעור 80% מתשע"ו.

לראשונה! פרא רפואי – מקדמה בשיעור 70% מנתוני תשע"ו.
תקציב שוטף לחינוך המיוחד: בשל תקלה, לחלק מהמוסדות לא הועבר תקציב שוטף, 

מבירור עם לשכת סגן השר יועבר התקציב בימים הקרובים.

2. רכז מעורבות חברתית:
תקציב רכז מעורבות חברתית מיועד לביצוע התכנית ללמידה משמעותית – ומעורבות 
חברתית – קהילתית. התקציב מועבר בנושא נפרד, לכיתות י – יב. עלות התקציב: 0.4 
ש"ש לכיתה, ובנוסף גמול אחוזי בשיעור 6%. התקציב מתקבל אוטמטית. כמובן חובה 

לבצע. העובד זכאי לזכויות בהתאם לתקנות.
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שאלת החודש

חופשה ללא תשלום לעובדי הוראה
עובד הוראה שמעוניין לצאת לחופשה ללא תשלום עקב שמחה משפחתית, האם 

המוסד יכול להתנגד? האם וכיצד המוסד יכול לאשר לו?

ככלל, עובדי הוראה נדרשים להיות נוכחים בכל שנת הלימודים. במקרים מיוחדים, 
המורה רשאי להגיש בקשה חריגה מסיבה של אבל או שמחה הקשורה לקרוב 
להגיש  נדרש  ההוראה  עובד  אחרת.  חריגה  סיבה  או  ראשונה,  מדרגה  משפחה 
בית הספר,  גורמים: מנהל   3 יאשרו  בקשה מנומקת בכתב, כאשר את הבקשה 
עבירת  הינה  אישור  ללא  לחל"ת  יציאה  הספר.  בית  ומפקח  בבעלות  הממונה 

משמעת. בקשה חריגה תאושר עד 5 ימים.

תשובה

?

     עדכון שכר

שכר  עדכוני  נוודא  בה  זמן  נקודת  הלימודים תשע"ז,  שנת  ראשון של  לחודש  החודש משולם שכר 
לעובדים בהתאם לתפקיד והתנאים האישיים. 

על מה נקפיד במעבר שנת לימודים?
עדכון וותק ותק בתפקיד– לכאורה תוספת של שנה. אולם אם עבד פחות משליש משרה, או פחות 	 

מחצי שנה, לא זכאי לתוספת וותק. שימו לב – תוכנות שכר רבות מעדכנות וותק באופן אוטומטי. 
חשוב לעקוב פרטנית.

עדכון דרגה וגמולי השתלמות – לתשומת לב פעמים במקביל לעדכון הדרגה הזכאות לגמולים 	 
פוחתת. חשוב לעקוב אחרי עדכון של דוח כוח אדם בהוראה בהמשך השנה. 

גמולי 	  לגבי  וכן היקף העבודה במיוחד  והשתנה הגדרת התפקיד  – במידה  וגמולי תפקיד  שעות 
בגרות המושפע ממספר תלמידים וכן הלאה.

זכאות לקרן השתלמות – יתכן כי עובדים שלא היו זכאים עד כה יהיו זכאים כעת ולהפך. שינוי מעל 	 
שליש משרה/פחות משליש משרה, וכמובן סייעות משנה שלישית 

זכאות למשרת אם– מומלץ לעיין שוב בת"ז גם לעובדים חדשים ובוודאי לגבי מי שחזרה השנה 	 
מחל"ד. חשוב לוודא שוב לגבי מי שמועסקת בפחות מ 79% משרה – קיום העסקה נוספת. יתכן 

כי זכאות העובדת ל'תוספת אם יחסית' השתנתה או בוטלה. 
זכאות לשעות גיל  - עובד שיגיע לגיל המזכה עד 31.12, זכאי לעידכון מתחילת שנת הלימודים.	 

זה המקום להזכיר את פאנל "סודות לבניית מצבת" שיערך ב 29.11.2016
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כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

נוהל ביקורת שכר - עדכונים

נוהל ביקורות שכר פורסם על ידי חשבות משרד החינוך לראשונה לפני 3 שנים. בשנה האחרונה 
עודכן הנוהל, ומבחינה מעמיקה שערכנו איתרנו מספר הבדלים משמעותיים שחשובים לציון:

עדכוןנושא

במקרה של "ליקויים חמורים וחריגים ביותר", תתבצע הליך חסימה
חסימה מיידית לתקציב, אשר תשוחרר רק לאחר השבה 

בה ירד המוסד מהאחוזים החמורים. מדניות המשרד 
לגבי ליקוי חמור תמשיך כבנוהל קודם, אפשרות תיקון 

ליקויים תוך שלושה חודשים.

המבקר עשוי לבצע פניה ישירה לגופים פיננסים. בדיקת אישורי פנסיה

לצורך כך נערך מסמך נוסף - ייפוי כח  )רק בהתאם 
לדרישה ספציפית(

חלק העובד ניתן לניכוי מהפרשי שכר ברוטו של העובד  חלק העובד בהשבת קרן השתלמות
אולם נדרש אישור העובד בכתב באימות החתימה ע"י 

עו"ד.

פרק הזמן צומצם משנתיים לשנה אחת. במגעים פרק זמן לביצוע השבה שניה
שנערכים לעדכון נוהל ביקורת השכר קיימת בקשה 
להשאיר את פרק הזמן על שנתיים על מנת לאפשר 
למוסד שעבר ביקורת השבה שלב ראשון להתארגן 

כיאות ובפרק זמן סביר להשבה שניה וכן להרוויח שנת 
מס נוספת לפיזור ההשבה ולחסכון בעלויות.

הסרת מחדלים ותיקון ליקויים 
חמורים

בנוסף ל 90 יום שקיבלו לתיקון הליקויים, במידה 
והוגשו טבלאות חישוב ינתנו  30 יום נוספים.

ברוטו ומיסים 
נלווים

קרן 
פנסיה

קרן השתלמות

17%25%67%חמור

חמור וחריג 
ביותר

25%50%-


