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עקרונות התקציב–תכנית ניצנים 

לבקשת החברה למשק ולכלכלה02-5001772חשבותר"מישוי "נערך ע



?על מה נדבר–תכנית ניצנים 

.עקרונות בסיסיים במודל התקציב•

משרד החינוך והורים–מימון התכנית •

.תכנון תקציב מאוזן? מה כלול בתקציב•

?מה מבצע כל גורם–פילוח תקציב •

חסרים במודל התקציב•

דוחות ביצוע וביקורות•



עקרונות בסיסיים במבנה התקציב

:מישור חוקי

איכותו ותעריף גביה  , חוק הפיקוח על הצהרונים קובע כללים להפעלת צהרון
.  אין אפשרות להפעיל צהרון בתעריף גבוה יותר. בסיס ותוספות, לילד

.  חוק הפיקוח חל על כלל הצהרונים ללא קשר לקבלת תקצוב ממשלתי
(צפוי התאמת תעריףט"לתשע. ר"מוכשקיימת החרגה של גני –ח "תשע)

:מישור תקציבי

מאפשר השתתפות בעלות צהרון במסגרת  , משרד החינוך באמצעות קול קורא
(. ה"צילבעבר )ניצנים פרוייקט

. של הרשותלדרוג  הסוציואקונומי היקף ההשתתפות משתנה בהתאם 



משרד החינוך והורים–מימון תכנית ניצנים 

.בכפוף לאישור המשרד285₪בנוסף ניתן לבצע גביה מהורים בסך של עד 

השתתפות הוריםהשתתפות המשרדאשכול הרשות

1-3600₪50₪

4350₪300₪

5-6300₪350₪

7200₪450₪

. השתתפות משרד החינוך בהתאם לשיעור התקצוב–בבתי ספר שאינם רשמיים 
.  55%–בית ספר פטור , 75%–ר"מוכשבית ספר 100%–ר"מוכשבגני 

.העלות הנוספת מוטלת על ההורים



הגורמים השותפים

משרד החינוך

תקצוב•
בקרה•
ריכוז פדגוגי•
הזנה•
השתלמויות•

מפעיל

–אדם כחתפעול •
סיוע+ מפעיל 

פדגוגיתתוכנית•
חוגים והעשרה•
דווחים שוטפים•

רשות מקומית

רכז רשותי•

מעטפת ותקורה•
דווחים•
בקרה•



?כלול במודל התקציבמה 

עלות שכר  
מפעיל וסייעת

-העשרה 
חוגים

הזנה

השתלמויותריכוז עירוני

תקורה  
–סמלית 
/  מנהלית 
תפעול



מודלים שונים12–פירוט תקציב ניצנים 

:המודל משתנה בהתאם ל

(  גן או בית ספר)שכבת גיל 

(  מיוחד, חינוך רגיל)סוג מוסד 

א"יוחאו מוסד ללא א"ביוחמוסד הפועל 

כאן לשים איזו טבלה

הכלסך / אחרות / הזנה / סך לשכר / למי מתאים / מס מודל 
לתלמיד/ למוסד 

12מודל 11מודל 10מודל 9מודל 8מודל 7מודל 6מודל 5מודל 4מודל 3מודל 2מודל 1מודל 

גני ילדים   מהות 

ס לא  "בי

א"ביוח

6פועל 

ימים

ס לא  "בי

א"ביוח

5פועל 

ימים

ס "בי

רשמי  

א"ביוח

6פועל 

ימים

ס "בי

ר  "מוכש

א  "ביוח

6פועל 

ימים

מ  "גן חנ

רשמי  

לקויות 

קלות

מ  "גן חנ

מוכשר  

לקויות 

קלות

מ  "גן חנ

מוכשר  

לקויות 

קשות

ס   "בתי

מ פועל "חנ

ימים  6

סיום  

לימודים 

12:45

ס   "בתי

מ פועל "חנ

ימים  6

סיום  

לימודים 

14:30

ס "בת

מ "חנ

א  "יוח

רישמיים  

6פועל 

ימים

ס "בת

מ"חנ

א"יוח

ר"מוכש

6פועל 

ימים

 27,563 49,614 48,236 96,471 48,236 80,209 62,017 15,456 27,821 42,040 52,550 56,221שכר

 4,608 4,608 23,552 23,552 22,080 22,080 22,080 16,128 16,128 73,600 73,600 60,720הזנה

 23,947 30,361 35,863 40,687 25,189 28,386 26,567 22,736 28,182 31,034 36,295 25,988תקורה ועוד, הכשרה , העשרה

 56,118 84,583 107,651 160,710 95,505 130,675 110,664 54,320 72,131 146,674 162,445 142,929כ למוסד"סה

22252528288888888תלמידים במודל' מס

 701 1,057 1,346 2,009 1,194 1,633 1,383 194 258 587 650 650כ לתלמיד"סה



(12מתוך )פירוט תקציב למסגרת של שתי דוגמאות 
(  1מודל )גן ילדים 
(2מודל )בית ספר 

בתי ספרגנים

זכיין
59,66155,990עלויות שכר

11,04011,040חוגים

2,7001,300העשרה

משרד החינוך60,72073,600הזנה

1,33412,438ריכוז עירוני
רשות מקומית

7,4748,077ניהול ומשרדיות

142,929162,446סיכום עלות שנתית

עלויות שכר
42%

חוגים והעשרה
10%

הזנה
42%

ניהול 
ומשרדיות

5%

תמשיך לשמש ככוח אדם השניההסייעת , בגני טרום חובה הזכאים לסייעת שניה, בנוסף
.תקציב הגנים" עוגת"להלן . הצהרוןשלישי גם בשעות פעילות 



נקודות תורפה–ניתוח תקציבי למודל התכנית 

.  במודל התקציב קיים גרעון תקציבי מובנה
זאת על מנת לאפשר -רמות השכר ורמת השרות גבוהים, מאידך. התעריף שנקבע הינו מינימלי, מחד

.כמוכן המזון איכותי ומפוקח. גיוס צוות איכותי והפעלת חוגים מגוונת
.מורחב–תקציב ישיר לתלמיד : המשמעות

.אפסי–תקציב עקיף לתפעול ניהול ותקורה 

  40%שכר מתומחר פר שעות בתוספת שיעור עלות מעסיק של .
שכן גם ימי חג חופש נסיעה ומלוי מקום מחושבים 43%בפועל עלויות מגיעות ליותר מ 

.ד"בחללא קיימת התייחסות לעובדות . כחלק מהעלויות ולא כשכר הבסיס
 הסכום מנותב  (. מחושבת על כלל העלויות ללא הזנה)בלבד 10%התקורה עומדת על

.  הנדרשים בין היתר בגין פיקוח ודווח מקיףומינהללהוצאות ניהול 
בוודאי לא נותר לצורך בלאי  . לא נותר סכום מספק להוצאות חשמל מים אחזקה וניקיון

.שיפוצים שכירות וכן הלאה
 בחינוך מיוחד אין התייחסות לדרישת . מסגרות בלבד80משרה אחת לכל –ריכוז  גנים

.הפיקוח וההדרכה הכרוכה בטיפול ילדים מיוחדים
תקציב מהודק. לא קיימת כל חגורת בטחון להוצאות חריגות ולהוצאות בלתי צפיות!
 אולם ( לא נכלל באופק חדש)לומדים חצי שעה פחות ר"מוכשבגני –זמן פעילות בגנים

משכך רבע שעה לא ניתן . במודל תקצוב ניצנים בגנים לא הוספה מחצית שעה זו
.ורבע שעה המיועדת לחפיפה ולניקיון לא ניתן לצוות, לתלמידים



גודל קבוצה? כיצד נתכנן תקציב מאוזן

.מהווה חשיפה–פתיחת צהרונים עם מספר ילדים גבולי 

.  גודל קבוצה הינו המפתח העיקרי בו ניתן לשלוט על התקציב

באישוררקאפשריתממקסימוםיותראוממינימוםפחותקבוצהפתיחת(1)
עלות.תקציבילשיפויאישורמהווהאינוהאישור-מקרהבכל.החינוךמשרד
.הזכייןבאחריותקטןצהרוןבגיןנוספת

כיסוי"לבטח"מנתעל.גבוליהתקצובומודלומאחרנשירהוקיימתמאחר(2)
.מהנורמהילד2ביותרגבוהקבוצהגודלעללחתורמומלץ,תקציבי

.  2מספר מומלץ יוכפל ב . גודל קבוצה שניה תבחן על אותה הדרך

מ"חנגן א"יוחבית ספרגנים

151818(1)מינימום 

30343412(1)מקסימום 

2225288מודל התקצוב-נורמטיבי 

24273010(2)מומלץ ממוצע 



היתכנות כלכלית פתיחת קבוצה מורחבת  
כוח אדםבתוספת 

.  תמיד מומלצת תקציבית–באישור משרד החינוך  –אדם הגדלה קבוצה ללא תוספת כוח 
יש לבחון כי עלות תוספת כוח האדם אכן  -קבוצה תוך התניית תוספת כוח אדם הגדלת 

:להלן חישוב בהתאם למודל הנורמטיבי. תקציבית" מכוסה"

בית ספר גנים

21,44532,406סייעת נוספת לשנהעלות שכר 

3,3362,733(לא כולל הזנה ותקורה)תקצוב נוסף לילד 

6.412עלות סייעתלכיסוי מס הילדים הנוספים 

סייעת  גודל קבוצה המאפשר מינימום 
נוספת

36.445.9

30-3734-46לבצע רישוםבו לא מומלץטווח 



?מבוקרמה 

עמידה בדיני 
עבודה

תשלום שכר  
ברוטו  

בהתאם  
למודל  

עמידה  
בתקרת  
תקציב 

ובחלוקת  
סעיפים

ביקורות שטח  
ילדים-

ביקורת שטח 
חוגים-

גבייתביקורת
–הורים

מינימום
ומקסימום



ביקורות

:השנהבמהלך
מסהתאמת.פנימייםדוחותכולל,מדויקיםביצועדוחותאחרלעקובחשוב•

.'וכועובדיםלמסמסגרותמסהתאמת,להזנהילדים
עללהסתמךאין.ואישוריםסוגיותתעוד.ממוסמכתחריגותאישורבקשת•

.קודמותמשניםאישורים
.מלאבאופןעובדיםזכויותתשלוםשלתקופתיתעצמיתבדיקה•
!מוסדפרולאילדפר–התקציבבתקרתעמידה•

.כנמוךבפועלעלותאותקרה.תקציבתקרת=תעריף*ילד

:ביקורות
.מפעיללפיולאכמקשהבמאוחדרשותכלעלנעשיתהביקורת

קיזוזאוערעורתיקוןג/קיזוזודרישתסופידוחב/טיוטהא:שלבים
.זמניםבלוחותועמידהפעולהשיתוף•
.וממוסמכותבהירותתשובותהעברת•
.והתקבלהנקלטההתשובהכיוידוא•


