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מועדי הגשה

25/08/2019 	 חתימה	על	כתב	התחייבות	הצטרפות	מוסדות	מוכש"ר	חינוך	מיוחד	לאופק	חדש		
30/11/2019 	 	 	 	 	 בקשות	לצרוף	לעוז	לתמורה	ע”י	עובד	ההוראה	
01/12/2019 	 	 	 	 	 בקשות	לצרוף	לעוז	לתמורה	ע"י	הבעלות	החל	מ	

פרוט	והרחבה	מי	זכאי,	בקשות	לועדת	חריגים	ועוד	ראה	בפוסט	שפורסם	בשנה	קודמת	קישור	<<<

עדכוני תקציב

כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד  

הועבר	תקציב	בגין	קצובת	ביגוד	בשני	תעריפים:
רמה	3	–	לסייעות,	מזכירות,	שרתים:	סך	1,540	₪	למשרה	מלאה

רמה	4	–	לעובדי	הוראה:	סך	2,150	₪	למשרה	מלאה.	
דגשים	ופירוט	תשלום	ביגוד	ראה	בעדכוני	שכר.

 

עדכוני שכר

ביגוד לעובדי הוראה

לדמי	ביגוד	זכאים	עובדים	במגזר	הציבורי	או	בארגונים	הכפופים	להסכמים	קיבוציים.		
החישוב: 2,150 ש"ח X היקף משרה.

דגשים לתשלום דמי ביגוד:
	את	הקצובה	יש	לשלם	במשכורת	חודש	יולי.

	הקצובה	משולמת	בהתאם	להיקף	המשרה,	אך	לא	יותר	ממשרה	מלאה.
	המועסק	אצל	יותר	ממעסיק	אחד,	מעבר	ל100%	משרה,	יקבל	קצובה	יחסית	מכל	מעסיק.	כל	מעסיק	יחשב	לפי	

שיעור	העסקה	אצלו	חלקי	סך	הכל	שיעורי	העסקה	כוללת.
	מורים	בחינוך	הטכנולוגי	זכאים	לתוספת	בסך	352	₪	נוספים	עבור	2	חלוקים	וחלקם	זכאים	גם	לזוג	נעליים	סך	הכל	

566	₪	-	ראה	רשימה	בחוזר	משרד	החינוך.
	מורים	לחינוך	גופני	זכאים	לקצובת	ביגוד	נוספת	לפי	שיעור	משרתם:

כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין מענק יובל

קישור	לחוזר	משרד	החינוך,	לחץ	כאן	<<<	

ביגוד לעובדי שירות במוסדות חינוך
במודל	המובנה	של	מוסדות	חינוך,	מועסקים	לצד	עובדי	ההוראה	גם	עובדי	שירות.	מיהו	עובד	שרות?		הגדרת	עובד	
שרות	לפי	משרד	החינוך	הינה	"	מי	שעוסק	בבית	ספר	ואיננו	עובד	חינוך"	כלומר	כל	עובד	במערכת	בין	עובד	תפעול	ובין	
עובד	מזכירות	נחשב	לעובד	שרות.	בהתאם	לחוק	)תקנות	מוכרים(,	ובהתאם	להתחייבות	המוסד	במסגרת	הגשת	בקשה	
לרישוי	מוסד	והתחייבות	שנתית,	מתחייב	המוסד	לשלם	לעובדי	השרות	במוסד	בהתאם	לכללים	הנוהגים	במוסדות	חינוך	

רשמיים.
תחת	סעיף	המרכיב	הקבוע	המועבר	למוסדות	מתוקצבים	שרתים	ומזכירים	בבתי	הספר	היסודיים,	ובמוסדות	על	יסודי	
מתוקצבים	עובדי	סיוע,	ספרן,	רכז	פעילות	טכנאי	מעבדות	ומזכירות.	נמצא	מזה	שרוב	עובדי	השרות	ברוב	שכבות	הגיל	

סכום תוספתהיקף העסקה

0עד 30% משרה

686 ש"חמ 30% - 50% משרה

1,369 ש"חמ 50% משרה ומעלה
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של	מוסדות	החינוך	אינם	מתוקצבים	או	מתוקצבים	בשיעורים	חלקיים	בלבד,	לא	ידוע	מידת	החבות	המשפטית.	למרות	
התחייבות	משרד	החינוך	לפרסם	הבהרות	)בג"ץ	שהוגש	על	ידי	משרדנו(	עדיין	לא	קיים	מידע	מספק	מהי	זכאותם	והאם	
כפופים	להסכמים	קיבוציים	כלשהם.	רשויות	מקומיות	נבחנות	ומבוקרות	ע"י	משרד	האוצר	וכן	משרד	החינוך	בהקשר	

הזה,	אולם	מוסדות	חינוך	כמעט	ולא	נבחנו	עד	כה	לגבי	תנאי	העסקת	עובדי	מנהל.

המלצות:
	כאשר	המוסד	מקבל	החלטה	לבצע	שדרוג	תנאי	העסקה	לצוות	המנהלי	מומלץ	לתעדף	תוספת	שכר	באמצעות	קרן	

השתלמות	על	פני	תוספת	שכר	ברוטו.
	העסקת	מזכירה	או	פקידת	גביה,	רישום,	הנהלת	חשבונות	באופן	ישיר	ע"י	המוסד	וכן	עובדי	ניקיון	עלולה	לעורר	
דרישה	לזכויות.	רכישת	שירותים	מספק	חיצוני,	ובפרט	העסקה	עודפת	מעבר	למשרות	המתוקצבות	תצמצם	חשיפה	

לתביעות.	
	בכל	מקרה	של	ספק	חשוב	לפנות	ליעוץ	משפטי.

על יסודי: עדכונים בתכנית ההבחנות החדשה

פורסם	חוזר	עם	מספר	עדכונים	להקצאת	גמולי	בגרות	–	בתכנית	ההיבחנות	החדשה.	העדכונים	עוסקים	בחלוקה	פנימית	
בין	הבחינות	החיצוניות	לפנימיות	והינם	במקצועות	תנ"ך	דתי,	גאוגרפיה,	לימודי	ארץ	ישראל,	ותנ"ך	ממ"ד.

פירוט	העדכונים	ראו בחוזר <<<
הדרכת טיולים – לא מכל אחד!

ידי	משרד	החינוך.	 החל	משנת	תש"פ,	מתבקשים	מנהלים	בתי	הספר	להזמין	הדרכת	טיולים	רק	מגופים	שאושרו	על	
רשימת	הגופים	המאושרים	לשנת	תש"פ	מפורסמת	באתר	של"ח,	לחץ קישור <<< 

במידה	וכבר	הוזמנו	שירותי	הדרכה	לשנת	תש"פ,	רשאי	המנהלים	להמשיך	לפעול	עם	גופים	אלו,	במקביל	גופי	הדרכה	
שטרם	הסדירו	רישום	ורישוי	מתבקשים	לעשות	זאת.

תשלומי הורים  

הגברת	אכיפה,	הקטנת	תעריף	גביה,	גובים	ללא	מסיבות,	מילגות	לתלמידים	המתקשים	בתשלומים	אלו.
	ועדת	החינוך	אישרה	את	תשלומי	ההורים	המאושרים	לגבייה	במוסדות	החינוך.	לחץ לקישור לחוזר תשלומי הורים 

עדכני <<<
למוסדות	 לסיוע	 מיליון	₪	 	20 הוסר	מתשלומי	ההורים.	משרד	החינוך	הקציב	 	 כיתתיות	בסך	24₪	 	סעיף	מסיבות	

כהשלמת	עבור	תשלומי	הורים.	השתתפות	זו	אינה	מועברת	למוכש"ר	אלא	למוסדות	רשמיים	בלבד.	
	תוגבר	האכיפה	על	תשלומי	התל"ן	בקרת	אכיפה	על	תשלומי	הורים	נכללת	במסגרת	תכנית	הביקורת	החדשות	של	
רו"ח	המבקרים	מטעם	משרד	החינוך,	כחלק	מובנה	מתוכנית	הביקורת	הרב	תחומית.	גובה	תעריף	שכ"ל	מהורה	הינו	נושא	
משמעותי	במצע	הפוליטי	של	מפלגות	רבות.	בלשכת	סגן	שר	החינוך	הרב	מאיר	פורוש	פועלים	להסדרת	מינון	הביקורות	
הגביה	במוסדות	המתוקצבים	בשיעורים	 סוגיית	 לבחון	מחדש	את	 כמוכן	משרד	החינוך	פתוח	 ביקורות.	 כפל	 ולמניעת	

מופחתים.
	משרד	החינוך	מקצה	תקציב	למלגות	שמטרתן	לסייע	לתלמידים	שיד	הוריהם	אינה	משגת	לממן	רכישת	ספרים,	
אביזרי	לימוד	ופעולות	העשרה	לימודיות,	חינוכיות	וחברתיות.	ראה	הרחבה.	כאן	המקום	לציין	כי	כיתות	יג	יד	טכנולוגי	
נחשבות	כאקדמאיות,	ואכן	תלמידות	אלו	מקבלות	הנחה	בשכר	לימוד	גם	מהאפוטרופוס	הכללי	)חדש	מתשע"ט(	וגם	

ממשרד	החינוך.

מלגות השתתפות משרד החינוך בתשלומי הורים לפעילות ולהעשרה

בהתאם	לחוזר	שפורסם,	המלגות	מיועדות	לתלמידים	בבתי	הספר	שבפיקוח	ממלכתי	וממלכתי-דתי	וכן	לרשתות	החינוך	
העצמאי	ומעיין	החינוך	התורני	המלמדים	את	תוכנית	הליבה.	בתי	ספר	יסודי	מוכש"ר	ומוסדות	על	יסודיים	בפיקוח	חרדי-	
לא	הוזכרו	בחוזר.	אומנם	מדובר	בשקלים	בודדים	לתלמיד	בממוצע,	אבל	לתלמיד	הבודד	מדובר	בסיוע	ובהכרה	כי	תלמיד	

הוא	תלמיד.	מאחר	ולא	מדובר	בסכום	מהותי,	אנו	מניחים	כי	הארגונים	השונים	לא	יצאו	למאבק	בעניין.
מודל	ההקצאה	מתבסס	בעיקר	על	תבחינים	סוציו-אקונומיים.	התקציב	לבית	ספר	מושפע	ממדד	הטיפוח	של	בית	הספר,	
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שכבת	הגיל,	ומספר	התלמידים.	
בתי	ספר	במדד	טיפוח	1	ו-2	לא	מקבלים	כלל	תקציב	למלגות!

גובה המלגה לתלמיד: בין 250-500 ₪ לתלמיד יסודי, ובין 400-800 ₪ לתלמיד בעל יסודי. 
התהליך	מתבצע	באמצעות	קבלן	חיצוני.	הקבלן	החיצוני	יעביר	לבתי	הספר	הודעה	על	סכום	תקציב	ההקצאה	למלגות	
למוסד.	יקבל	מבתי	הספר	דיווח	על	תלמידים	זכאים,	יעביר	את	התשלום	למוסדות,	ויבצע	בקרה	על	העברות	המלגות	

בפועל	להורי	התלמידים.	

דגשים להליך חלוקת המלגות:
	הנהלת	בית	הספר	תוודא	כי	כלל	התלמידים	הזקוקים	לסיוע	יהיו	מודעים	לקיומו	של	תקציב	המלגות	באמצעות	הודעה	

במכתב	תשלומי	ההורים,	וכן	בלוחות	המודעות	בבית	הספר.
	הנהלת	בית	הספר	תקבע	ותפרסם	להורים:	תבחינים	ומשקולות	לחלוקת	המלגות,	מועדים	להגשת	בקשות,	ומועדים	

לדיון	בהשגות	על	החלטות	הוועדה.
	עם	קבלת	ההודעה	על	תקציב	שהוקצה	למוסד,	יכנס	המוסד	וועדת	מלגות	פנימית.	הוועדה	תקבע	מי	מהתלמידים	
זכאי	לסיוע	ע"פ	תבחינים	מוסכמים.	תמלא	פרוטוקול	ייעודי	לכל	אישור	מלגה,	וכן	תשמור	תיעוד	של	מסמכים	להוכחת	

זכאות.	
	הוועדה	תקבע	תבחינים	שמבוססים	על	פרמטר	הכנסה	לנפש.	פרמטר	זה	יתן	משקל	של	85%,	משקל	של	15%	נוספים	

יינתן	כנקודות	פרטניות	לפרמטרים	אחרים.	
קישור	לחוזר	<<<

אופק חדש – החלת הרפורמה על מוסדות חינוך מיוחד במעמד מוכר שאינו רשמי. 
האם צפוי גם בגני הילדים?

רפורמת	אופק	חדש	הוחלה	על	בתי	ספר	ח"מ	במעמד	מוכש"ר.		כיתות	ח"מ	המשולבות	במוסד	חינוך	רגיל	אינן	נכללות	
ברפורמה.	ועדת	החינוך	של	הכנסת	מקדמת	הכללת	גני	ילדים	ח"מ	מוכש"ר	ומקיימת	דיונים	אינטנסיביים.	

בועדה	מיום	ה	7.8.2019	הוצג	דוח	המחקר	של	הכנסת	העוסק	בעיוותי	תקציב	בין	ילד	ח"מ	מוכש"ר	לרשמי.	משרדנו	הציג	
בפני	הוועדה	עיוותים	נוספים	מעבר	לאופק	חדש.		

רפורמת	אופק	חדש	משלבת	שינוי	ארגוני	מעמיק	בפעילות	המוסד,	יחד	עם	שדרוג	ושינוי	שכר	צוות	ההוראה.	היעד:	גישה	
וקידום	אישי	לתלמידים,	מתן	מענה	לכלל	העבודה	המתבקשת	מהמורה	במסגרת	יום	הלימודים	וביצועה	במרחב	הבית	

ספרי,	שדרוג	וחיזוק	מעמד	המנהל.	
לימודים	 נקבעו	התקנות	המחייבות	שייקבעו	בממשלה	הבאה	לקראת	שנת	 כיון	שטרם	 אינה חובה,	 הכניסה לרפורמה 

תשפ"א.	עם	זאת	מוסד	שמצטרף	מחויב	לחתום	על	כתב	ההתחייבות	כי	יפעיל	את	הרפורמה	על	כל	תנאיה.
צפוי	 וההטמעה	הדרגתית.	 הניהול	 וליהנות	מתוספת	שעות	 הלימודים	תש"פ	 כבר	בשנת	 להכיל	את	הרפורמה	 המלצתנו:	
מורה	האם	להכלל	בתוכנית,	 לכל	 בחירה	 קיימת	אפשרות	 יכיר	בקשיי	התארגנות.	 גם	משרד	החינוך	 שבשנה	הראשונה	
יציאה	 לבקשת	 )בדומה	 טופס	 ימלא	 חדש	 מאופק	 לצאת	 המבקש	 מורה	 יותר.	 קלה	 בתוכנית	 להכלל	 ההחלטה	 ומשכך	

מתוכנית	עוז	לתמורה(.
מצ"ב	דף	מידע	כפי	שפורסם	בפאנל	שערך	משרדנו	ביוני	2019.	התייחסנו	בתסקיר	להבטי	רוחב.	להלן	קישור	<<<

קישור	לחוזר	העוסק	באופק	חדש,	לחצו	כאן	<<<

הסוגיות והשאלות שצפו ועלו במשרדנו ע"י מוסדות רבים, עצום, ומשכך אם יש לכם שאלות נוספות ואתם 
מעוניינים לקבל תמונה והבנה פרטנית למוסדכם, פנו אלינו למחלקה לניהול סיכונים ובקרות שכר. 

rachel@cpa.mishor.co.il רו"ח רחל רביץ
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הכרה בסמינרים חדשים להכשרת עובדי הוראה

במגזר	החרדי	30	מוסדות	להכשרת	עו"ה	לנשים	ו-	10	שלוחות,	בפריסה	ארצית.	בנוסף		2	מכונים	להכשרת	מורים	גברים	
שגם	להם	שלוחות	בפריסה	ארצית.	מזה	מספר	שנים	לא	נפתחו	ברחבי	הארץ	לא	סמינרים	חדשים	וגם	לא	שלוחות!		

מהן שלוחות? 
שלוחות	הינן	זרוע	של	סמינר	האם,	שייכות	לו	ומופעלות	על	ידו	לכל	דבר	ועניין	לרבות	היבטים	מנהליים,	שכר	עובדים	)כלל	
העובדים	יועסקו	על	ידי	מוסד	האם!(	ותוכניות	לימודים.		המשרד	יגדיר	את	השימושים	שניתן	לעשות	בתקציב	שמועבר	
ל"סמינר	אם"	אשר	יש	לו	שלוחה.	לאחר	פעילות	פוליטית	אינטנסיבית	של	הרב	גפני,	משרד החינוך הכיר בצורך להקמת 
מוסדות ומאפשר הגשת בקשה לפתיחת סמינר או שלוחה חדשים. רשימת	התנאים	אינה	מוחלטת	שכן	בפרסום	נרשם	
מפרושות	כי	"רשאי המשרד - בשיתוף נציג איגוד הסמינרים, לאשר בקשה לפתיחת סמינר/שלוחה שלא עומד/ת בכל 

התבחינים האמורים לעיל."
דרישות סף : 

האחת - יציבות פיננסית	-	התאגיד	המבקש	יציג	יציבות	פיננסית	אשר	תיבחן	על	ידי	גורמי	המקצוע	במשרד	)לא	פורסם	
מודל	הבדיקה.	סביר	כי	ייבדק	בהתאם	למודל	איתנות	פיננסית	המפורסם	לעניין	רישוי	מוסדות	חינוך(

השנייה - מינימום תלמידות		-	מספר	הלומדות	עתיד	לגדול	באופן	בו	יעמוד	בשנה	או	בשנתיים	הבאות	לפי	צפי	הלומדות:
 שלוחה	בערי	הפריפריה 80 לומדות בשכבה

 שלוחה	בערים 100 לומדות בשכבה
 סמינר	עצמאי	-	200 לומדות בשכבה	)ובתנאי	שמספר	מוכח	כבר	היום	עומד	על		150(

ובכלל	 זה	טרם	נקבעו	כללים	ותבחינים	כיצד	נמדד	"צפי	תלמידים".	לכאורה	נדרש	להתייחס	למספר	פרמטרים	 בשלב	
זה	–	היסטורייה	של	המוסד,	רישום	בפועל,	מספר	התלמידות	במוסדות	על	היסודי	המהווים	את	בסיס	קליטת	התלמידות	
)משוקלל	באחוז	קליטה	שנים	קודמות(	וכמובן	אכלוס	משפחות	בעקר	בפרוייקטים	בינוי,	תוך	קביעת	שיעור	צפי	מספר	

תלמידות	סמינר	מתוך	סך	אכלוסייה	חדשה	וכן	הלאה.	עם	קביעת	התבחינים,	נשוב	ונעדכן.	

המלצתנו בערכית הסכמי "סמינר  אם – שלוחה".	כמי	שהייתה	שותפה	בעריכת	מספר	רב	של	הסכמים	דומים,	נמליץ	כי	טרם	
עריכת	הסכמים	בין	סמינרים	לשלוחות,	יבחנו	הצדדים	התקשרויות	דומות	וילמדו	לעומק	את	מכלול	ההיבטים	הפדגוגיים	
כוח	אדם	בהוראה	 ובכתב	מאגף	 	אישור	מפורש	 ולקבוע	מנגנון	כספי,	מומלץ	לקבל	 והכספיים,	מומלץ	לבנות	תקציב	
ובין	במקרה	של	 בין	במקרה	של	חוסר	הצלחה	 "היפרדות"	 לנוסח	ההסכם,	להתייחס	בהסכם	להתנהלות	במקרה	של	
גידול	בשלוחה	המצדיק	הקמת	סמינר	עצמאי.	עוד	נמליץ	כי	גביית	הוצאות	תפעול	ותקורה	לא	תעשה	מתוך	כספי	משרד	

החינוך	המועברים	עבור	שכר	מורים,	אלא	תגבה	בנפרד.


