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חוזר חודשי מוסדות חינוך

 | מועדי הגשה

1. בי"ס יסודי	–	תאריך	אחרון	לדיווח	מצבת	תלמידים	להקצאת	תקן	     25/10/2018
30/10/2018 	 	 	 	 	 2. בי"ס יסודי ועל יסודי	-	בקשה	לגמול	ריכוז	בי"ס	קטן	
15/11/2018 	 	 3.	עובד	הוראה	-	הגשת	בקשות	להחזר	שכר	לימוד/מענק	שעות	)ראה	הרחבה(	
31/11/2018     	 	 4. בי"ס יסודי ועל יסודי, דווח מצבת מורים: דיווח	במערכת	
31/12/2018 	 	 	 	 	 	 	 	 אישור	חתום	ע"י	רואה	חשבון	
30/05/2019 	 	 	 		 	 מועד	אחרון	לשינויים	במצבת	המורים	כולל	החתמת	רו"ח	
30/10/2018 	 	 	 	 	 5.	קול	קורא	ליוזמות	חינוכיות	בתחום	מתמטיקה	ואנגלית	

 | תקציבים

מוסדות חינוך מיוחד - עדכון תקציב רופא ואחות

בהמשך	לפעילות	הקואליציה	לחינוך	מיוחד,	ולהצהרת	מנכ"ל	משרד	החינוך,	עודכנו	תעריפי	עלות	ש"ש	לרופא	
ואחות.

עלות	ש"ש	לרופא	–	הוגדלה	מ	400.07	₪		ל-	484.95	₪	הגדלה	של	למעלה	מ	20%!
עלות	ש"ש	לאחות	–	הוגדלה	מ	238.23	₪	ל-	281.22	₪	-	הגדלה	של	18%!

מוסד	לחינוך	מיוחד,	בד"כ	זכאי	ומתוקצב	בהיקף	של	1	ש"ש	לכיתה,	מותנה	בדיווח.	
השפעה	כספית	למוסד	המונה	8	כיתות	כ	12	אש"ח.	

מענק הישגים בחטיבה העליונה - ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק!

מענק	הישגים	בחטיבה	העליונה	מועבר	לבתי	ספר	מצטיינים	בעיקר	בהתאם	למדד	ההצלחה	בהגשה	לבגרות,	
ומיועד	לתשלום	לעובדי	ההוראה.	בתי	הספר	המצטיינים	מדורגים	ל-4	רמות	של	מענק.	המענק		חד	פעמי	ועומד	

על	סך	ברוטו	למורה	בסך	3,122	₪	למוסדות	בדרגה	4,	ועד 8,327 ₪  למורה למוסדות בדרגה 1. 

 שימו לב!	תקצוב	המענק	למוסד	הינו	לפי	תקני	הוראה	מתוקצבים.	במידה	והתקנים	בפועל	גבוהים	יותר,	עלות	
המענק	על	המשרות	הנוספות	מושתת	על	המוסד.

אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים

החודש	הועברה	מקדמה	לרשויות	מקומיות	ולרשתות.	מדובר	בשני	תקציבים	נפרדים	–	בסכום	סימלי	שמשמעותם	
הכספית	אלפי	₪	לכיתה.	התקציב	בפועל	מושפע	מאשכול	הרשות.

יחסי לתקופה 12.18 - 9שנתיאגרת שכפול

90.25	ש"ח850לכיתה

3.5	ש"ח33לתלמיד

יחסי לתקופה 12.18 - 9שנתיחומריםנגררת

8.15		ש"ח77	ש"חגני	חובה-גלאי	15

6.15		ש"ח58	ש"חיסודי	א	-	ו2

8.50		ש"ח80	ש"חיסודי	ז	-	ח5

8.50		ש"ח80	ש"חחט"ב	ז	-	ט6

8.50		ש"ח80	ש"חחט"ע	ט7

6.25		ש"ח59	ש"חחט"ע	י	-	יב4
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סל לתלמיד עולה 

שולמה	מקדמה	לרשויות	ורשתות	גדולות	על	בסיס	נתוני	תשע"ח.	מדובר	בסל	שמיועד	לספק	צרכים	לימודיים	
לתלמידים	עולים	כציוד	לימודי,	ספרי	לימוד,	סל	תרבות	וכדומה.	יש	לנהל	כרטיס	מעקב	לגבי	כל	תלמיד	עולה	על	

ניצול	ההוצאות	בגינו.

את רשימת התלמידים הזכאים לסלי קליטה ניתן למצוא במנבסנ"ט בלשונית 'ניהול תלמיד/סלי תקציב'

קול קורא ליוזמות חינוכיות בתחום מתמטיקה ואנגלית 

ואמצעי	 מודלים	 למידה,	 סביבות	 לפיתוח	 מיועד	 חינוכיות,	התקציב	 ליוזמות	 בקשות	 להגשת	 קורא	 קול	 פורסם	
המחשה.	את	הבקשה	ניתן	להגיש	עבור	מוסדות	גני	ילדים,	יסודי	וחטיבת	ביניים.	גובה	ההקצאה	עד	7,000	ש"ח	

למוסד.
את הבקשה יש להגיש עד לתאריך 30.10.18 במערכת מרכבה, קישור	לפרטי	התכנית	<<<

 | שכר מורים

פתיחה מוקדמת של שנת הלימודים במגזר החרדי, המרה בימי חופש ומענה לשאלות

חופשות	 לוח	 לפי	 הפועלים	 בבתי	הספר	 	.02/09/18 ב	 היתה	 הלימודים	השנה	 תחילת	 החופשות	 ללוח	 בהתאם	
מוכש"ר	חרדי	-	פתיחת	שנת	הלימודים	התשע"ט	במוסדות	בתי	הספר	היסודיים:	27/08/18	הקדמה	של	חמשה	

ימים,	ומוסדות	על	יסודי	ב	22/08/18.	בבתי	הספר	היסודיים	במעמד	פטור	ב	12/08/18. 

חט"עחט"ביסודיתאריך עליה

מ-1	ספטמבר	2017
6269071125עד	31	אוגוסט	2018

מ-1 בספטמבר	2016
498728896עד	31	אוגוסט	2017

מ-1	בספטמבר	2015
עד	31	אוגוסט	2016

-448562

תשובהשאלה

	האם	מבוצע	תשלום	לעובדים	בגין	ימי	העבודה	
	השכר	ישולם	החל	מחודש	ספטמבר	2018.בחודש	אוגוסט?	

כיצד	ישופו	העובדים	בגין	ימי	העבודה	בחודש	
אוגוסט?

	כנגד	הימים	שהוקדמו	יתווספו	ימי	חופשה	עפ"י	לוח	חופשות	
תשע"ט	שיתפרסם	ע"י	משרד	החינוך.

	עובד	מלוי	מקום	זמני	שאינו	זכאי	לשכר	מדורג	–	זכאי	לתשלום	עובד	מלוי	מקום	זמני
בגין	ימים	אלו	לפי	שעות	בפועל
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למורה שלום רב!
מענק שעות ו/או החזר שכר לימוד

מי זכאי?

עובדי	הוראה	במוסדות	חינוך	בשנת	וותק	רביעית	לכל	הפחות.	לבקשה	למענק	שעות	נדרשת	העסקה	מינימלית	
שליש	משרה,	לבקשה	להחזר	שכר	לימוד,	נדרש	העסקה	מינימלית	של	50%	משרה.	

מה כדאי? מענק שעות או החזר שכר לימוד?

מענק	שעות:	תגמול	בצורה	של	שעות	הוראה	שבועיות	נוספות.	יחס	התגמול	הוא	1	ש"ש	על	3	ש"ש	נלמדות	עד	
למקסימום	4	ש"ש	בשנה.	

)למידה	של	6	ש"ש	מזכה	ב-2	ש"ש	מענק,	9	ש"ש	מזכה	ב-3	ש"ש	מענק,	12	ש"ש	מזכה	ב-4	שעות	מענק(.
החזר	שכר	לימוד:	שיפוי	בגובה	עלות	שכר	הלימוד.	

נוגעת	ישירות	לנתונים	האישיים	של	כל	מורה.	ככל	והמורה	מתחיל,	ללא	 הבחינה	איזו	צורת	שיפוי	עדיפה,	
גמולים,	משכורתו	נמוכה	ועדיפות	להחזר	שכר	לימוד,	ולהיפך	–	ככל	שהמורה	וותיק,	ערך	השכר	גבוה	יותר,	

ועדיפות	למענק	שעות.	

האם הזכאות חוזרת על עצמה?

עובד	הוראה	יכול	לנצל	זכאות	למענק	שעות/החזר	שכר	לימוד	3	פעמים	במהלך	שנות	עבודתו.	

כיצד מגישים את הבקשה?

את	הבקשה	יש	להגיש	במערכת	המקוונת	בפורטל	עובדי	הוראה	עד	לתאריך	15.11.18,	להלן	קישור	<<<
)כולל	פירוט	קורסים,	מרצים,	שעות	לימוד,	התואר	ומסלול	 ומפורט	 גיליון	לימודים	ממוחשב	 יש	לצרף	 לבקשה	

התואר.	להחזר	שכר	לימוד	יש	לצרף	בנוסף	אישור	על	גובה	שכר	הלימוד	המלא	הנדרש.	
לאחר	שליחת	הטפסים,	על	מנהל	המוסד,	וכל	על	נציג	הבעלות	לאשר	את	הבקשה	במערכת	האינטרנטית	בפורטל	

עובדי	הוראה.		

מתי משולם המענק?

מענק	שעות	–	משולם	במהלך	השנה	כתוספת	שעות	הוראה	על	שעות	ההוראה	בפועל.
החזר	שכר	לימוד	–	במקביל	להגשת	הקבלות	ולאישור	ותשלום	משרד	החינוך.	

האם בקבלת מענק שעות נדרש עובד ההוראה להפחית משרתו במקביל?

לא.	ניתן	להמשיך	להיות	מועסקים	בהיקף	העסקה	קודם.	אך	מקסימום	משרה	)כולל	שעות	המענק(	לא	יעלה	על	
140%	משרה.	

מומלץ לתלות בחדר המורים


