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חוזר חודשי מוסדות חינוך
 | מועדי הגשה

28/02/2019 	 	 	 	 	 	 גנים	–	תאריך	אחרון	לדיווח	סייעות			
28/02/2019 	 	 	 	 על יסודי	-	תיקוני	כיתות	ותלמידים	חריגים	במערכת	שכ"ל	
על יסודי	-	על	יסודי	–	דיווח	על	רמת	שירות	-	ניתנה אורכה!!     28/02/2019
31/01/2019 	 	 	 	 	 	 קול	קורא	לתגבור	לימודי	מדעי	היהדות	

בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים:
31/12/2018 	 	 	 	 	 	 	 אישור	חתום	ע"י	רואה	חשבון	
30/05/2019 	 	 	 	 מועד	אחרון	לשינויים	במצבת	המורים	כולל	החתמת	רו"ח	

 | תקציבים

על יסודי – פעימה נוספת בהסכם השכר

בחודש	דצמבר,	בהתאמה	עודכן	ערך	השעה.	ערך	התוספות	למשרה	מלאה,	מורה	בדרגת	ב.א.	וותק	1:	כ-111	₪.	
פעימה	נוכחית	הינה	חלק	משורת	פעימות	שנקבעו	בהסכם	השכר	האחרון,	עד	לשנת	2021		ובסופן	צפוי	שכר	

מורה	מתחיל	לעמוד	על	כ-	8,000	₪.	ראה	הרחבה	-	פוסט	שפורסם	בעבר <<

החזר שכר לימוד למורים

ע"פ	פרסום	משה"ח,	נמצא	כי	בשנים	קודמות-	תשע"ז	ותשע"ח	הועברו	לחלק	מהמוסדות	תשלומים	כפולים	)גם	
בנגררת	1	גם	בנגררת	2(	–	החודש	קוזזו	הסכומים	הכפולים.	

חיזוק הכלה והשתלבות

תקציב ייעודי חדש	להרחבת	המענים	לתלמידים	עם	צרכים	מיוחדים.	התקציב	מוקצה	לחינוך	הרשמי	ולרשתות	
חינוך	עצמאי	ומעיין	החינוך	בלבד!.	התקציב	משולם	פר	תלמיד,	בסכום	משתנה	בהתאם	למדד	הטיפוח	ברשות,	
ונע	בין	25	₪	בעשירון	1	ועד	150	₪	בעשירון	10	–	פר	תלמיד	לשנה	ביסודי.	בחטיבות	ביניים	מתוקצב	סכום	כפול	

לתלמיד.	

תקציב בש"ח לתלמיד עשירון טיפוח
יסודי )שנתי(

תקציב בש"ח לתלמיד 
בחט"ב )שנתי(

12550

23050

350100

450125

570150

680175

7100225

8100225

9130250

10150300

http://www.mishorcpa.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%94-%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9/). 
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מכשירי החייאה
החודש	הועבר	תקציב	לרכישת	דיפיברילטור	לבתי	ספר	גדולים.

 למה? התקציב	בהמשך	לחוק	"לימוד	עזרה	ראשונה	והחזקת	מכשירי	החייאה	וערכות	עזרה	ראשונה	בבתי	ספר"	
לצורך	יישום	החוק	הוחלט	כי	משרד	החינוך	ישתמש	בעלות	חד	פעמית	לרכישת	דיפיברילטור.	

 למי מיועד? מוסדות	רשמיים,	מוכר	שאינו	רשמי	ותרבותי	יחודי.	
 קריטריון להקצאה? מוסדות	בהם	למעלה	מ	500	תלמידים.	

 מתי יועבר התקציב? בהדרגה	לפי	אשכול	הרשות.	
בשנת	תשעט	–	אשכולות	למס	1-4
בשנת	תש"פ	–	אשכולות	למס	5-7

בשנת	תשפ"א	–	אשכולות	למס	8-10
 מה גובה ההקצבה? לפי	עלות,	עד	6,000	₪	למוסד.	

ביקורת משרד החינוך- מהפכה! בוצע קיזוז למוסדות ששילמו קרן השתלמות כדין

רקע
משרד	החינוך	מפקח	ומבקר	באופן	סדיר	על	אופן	תשלומי	השכר	במוסדות	מוכרים	שאינם	רשמיים	לעובדי	ההוראה.	

באופן	מובנה	קיימים	פערים	בין	תשלומי	השכר	הנדרשים,	לתקציב	השכר	המועבר	ע"י	המשרד.	
הסיבה	העיקרית	להפרשים	–	תקציב	משרד	החינוך	מבוסס	על	ממוצעים	רוחביים	ונורמה	שנקבע	ע"פ	המשרד,	ולא	
על	עלות	השכר	הנדרשת	בפועל	לעובדים.	כך	מוסד	עם	שונות	כזו	או	אחרת	יכול	למצוא	עצמו	בגרעון	או	בעודף	
לעומת	התקציב.	מאז	ומעולם,	התנהלות	המשרד	נעשתה	תחת	הנחה	שזו	שיטת	התקצוב	על	כל	ההשלכות.	לדוגמא:
<	תוספת	אם	ושעות	גיל	–	נדרשות	בתשלום	אך	אינן	מתוקצבות	כלל	במוסדות	יסודיים	מוכש"ר.	אין	השלמת	תקצוב	

לפי	עלות	בפועל.
<	בגני	ילדים	שכר	הגננת	מתוקצב	עבור	גננת	בוותק	15.	מוסד	המעסיק	גננות	בוותק	נמוך	יותר	–	יצבור	עודף	בסעיף	

הוותק,	לעומת	מוסד	המעסיק	גננת	בוותק	גבוה	יותר	–	להיפך.	
<	גמול	השתלמות	–	מתוקצב	באופן	גורף	כ-	6%,	ללא	בחינה	מהי	הזכאות	הספציפית	של	המורים	במוסד.

וכעת נתייחס לרכיב קרן השתלמות:
התקציב:	קרן	השתלמות	מתוקצבת	באופן	גורף	בשיעור	8.4%	-	הפרשה	התואמת	למורה	נורמטיבי	המועסק	במשרה	

מלאה.	
תנאי השכר:	קיימים	מקרים	בהם	העובד	אינו	זכאי	כלל	לקרן	השתלמות.	)לדוגמה	מורה	המועסק	בפחות	משליש	
משרה,	סייעת	בגן	ילדים	בשנתיים	ראשונות.(	וכן	מקרים	בהם	זכאי	העובד	לקרן	השתלמות	מופחתת	–	מורה	מעל	

גיל	55. 

       התוצאה
במוסדות רבים נוצר עודף בסעיף הספציפי של קרן השתלמות. במרבית המקרים, העודף משמש לספיגת פערים 

אחרים שאינם מתוקצבים כתוספת אם, שעות גיל, פערי וותק בגן ילדים וכן הלאה. 
עד	לתקופה	האחרונה,	בביקורות	שערך	המשרד	ובהן	אותרו	פערים	בקרן	השתלמות	–	כדין.	תוצאות	הביקורת	היו	
תקינות.	כעת,	לראשונה,	נדרשו	מספר	מוסדות	בקיזוז	למרות	שפעלו	כדין.	מדובר	במהפכה	מפתיעה	אשר	תופסת	
את	המוסדות	בלתי	מוכנים.	יתרה	מכך,	נוהל	הביקורת	המפורסם	לא	עודכן	ופניות	לקבלת	נוהל	עדכני	המשקף	את	
התנהלות	הביקורת	בשטח	נענו	כי	הנוהל	העדכני	יעלה	בקרוב	לאתר	המשרד.	משרדנו	ביצע	פניות	למשרד	ולסגן	

השר	ואנו	תקווה	כי	המעוות	יתוקן.	מודעות	ופעילות	של	כל	מוסד	קריטית	לשינוי	המגמה.

סיעת שניה בגני ילדים – ביקורות בשטח

גני	ילדים	שדיווחו	על	סיעת	שניה	וזכאים	לתקציב	–	כיצד	תיערכו	לביקורת	שטח?
מה בודק המבקר?

	העסקה	בפועל	של	הסייעת	השניה,	והצלבה	מול	הדיווח
נבדק	בשיטות	אחרות	 וכו',	מספר	הילדים	 בגין	מחלה	 ילדים	חסרים	 )כאשר	 בגן	תואם	לדיווח.	 	מספר	הילדים	

לדוגמה	–	מספר	המגירות	לילדים	וכדומה(.	
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החוק לצמצום התשלום במזומן – מה ההשלכה על מוסדות חינוך?

החוק	לצמצום	השימוש	במזומן	נכנס	לתוקף	החל	מה	-	01.01.2019.	החוק	משפיע	מהותית	על	כלל	המשק.	

מה ההשלכה על מוסדות חינוך?
 תשלומי הורים ושכר לימוד: שכר	לימוד	נכנס	להגדרת	'עסקה	מתמשכת'	בה	בוחנים	כל	תשלום	תקופתי	בנפרד.	
יראו	כל	תשלום	שיש	לשלם	באופן	תקופתי	מעת	לעת,	כמחיר	 להלן	ציטוט:	"בעסקה	מתמשכת	לקבלת	שירות	

העסקה"
ניתן	לשלם	במזומן	את	הסכום	החודשי	עד	 	- חודשי	 הינו	 בו	הסדר	התשלומים	הסטנדרטי	 חינוך	 מוסד	 לפיכך,	

	.₪	11,000

ומה קורה כאשר הורה מבקש לשלם במזומן על כל השנה? 
יחדיו.	 בו	בעסקה	מתמשכת	מתקבל	תשלום	במזומן	על	מספר	תקופות	 אין	התייחסות	ספציפית	למקרה	 בחוק	
בהתאם	לנוסח	היבש	–	נראה	כי	ניתן	לפרש	שכל	חודש	הינו	עסקה	נפרדת,	וניתן	לקבל	תשלום	מרוכז	על	מספר	

עסקאות,	כל	עוד	כל	עסקה	אינה	חורגת	מהתקרה. 
 תשלומים לנותני שירותים: )רלוונטי	פעמים	רבות	בטיולים	תשלום	באוטובוסים	וכו'(

תשלום	במזומן	מעבר	ל-	11,000	₪	-	אסור	לפי	חוק	זה.	נדגיש,	כי	גם	תשלום	הנמוך	מ	11,000	₪	אסור	בתשלום	
במזומן	בהתאם	להנחיות	ניהול	תקין.	

חשוב! להצליב	ולבחון	שהדיווח	למשרד	החינוך	תואם	ומעודכן	לפרטי	הסייעת	המועסקת	בפועל	במוסד	ולהיקף	
משרתה.	

–	תקוזז	 ניצנים	 כסיעת	לתקציב	 והן	 כסייעת	שניה,	 הן	 סייעת	שתדווח	 ניצנים:	 נוספת	מתקיימת	בתכנית	 הצלבה	
מתכנית	ניצנים.


