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מועדי הגשה

15/09/2019 	 	 	 	 	 	 	 	 הגשת	דוח	ביצוע	תל"י	
19/09/2019 	 	 	 	 	 	 	 הגשת	דוח	בקשה	תל"י	תש"פ	
30/11/2019 	 	 	 	 	 בקשות	לצרוף	לעוז	לתמורה	ע"י	עובד	ההוראה		
01/12/2019 	 	 	 	 	 בקשות	לצרוף	לעוז	לתמורה	ע"י	הבעלות	החל	מ		
15/11/2019 	 	 	 	 		 עובד	הוראה	-	הגשת	בקשות	להחזר	שכר	לימוד	
28/10/2019 	 	 	 בי"ס	יסודי	–	תאריך	אחרון	לדיווח	מצבת	תלמידים	להקצאת	תקן		
30/10/2019 	 	 	 	 	 בי"ס	יסודי	ועל	יסודי	-	בקשה	לגמול	ריכוז	בי"ס	קטן	

 

עדכוני תקציב

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

מענק	הישגים	בחטיבה	העליונה	מועבר	לבתי	ספר	מצטיינים	בעיקר	בהתאם	למדד	ההצלחה	בהגשה	למבחני	הבגרות,	
ומיועד	לתשלום	תוספת	שכר	לעובדי	ההוראה.	בתי	הספר	המצטיינים	מדורגים	ל-4	רמות	של	מענק.	המענק		חד	פעמי	
ועומד	על	סך	ברוטו	למורה	בסך	3,806	₪	)עלות(	למוסדות	בדרגה	4 ועד 10,149 ₪ )עלות( 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.

סל תלמיד לעולה 

שולמה	מקדמה	לרשויות	ורשתות	גדולות	על	בסיס	נתוני	תשע"ט.	עם	עדכון	מצבת	התלמידים	לתש"ף	תקוזז	המקדמה	
ויועבר	התשלום	המעודכן.	מדובר	בסל	שמיועד	לספק	צרכים	לימודיים	לתלמידים	עולים	כציוד	לימודי,	ספרי	לימוד,	
סל	תרבות	וכדומה.	יש	לנהל	רישום	ומעקב	ביצוע	כספי	לגבי	כל	תלמיד	עולה	על	ניצול	ההוצאות	בגינו.	את	רשימת	

התלמידים	הזכאים	לסלי	קליטה	ניתן	למצוא	במנבסנ"ט	בלשונית	'ניהול	תלמיד/סלי	תקציב'.
סכום	תקצוב	לתלמיד	משתנה	בהתאם	למועד	עליית	התלמיד.

עולה	חדש	שנה	אחרונה	תקצוב	נוסף	626	₪	יסודי	/	907	₪	חט"ב	/	1,125	על	יסודי.	בשנה	שניה	לאחר	עלייתו	של	
התלמיד	התקצוב	עומד	על	80%	מתעריפים	אלו	ובשנה	השלישית	על	50%	וביסודי	כלל	לא.

קיזוז תקצוב שגוי מענק יובל במוסדות להכשרת עובדי הוראה 

יוני	בכל	המוסדות.	במקביל	לתקצוב	השוטף	תוקצבו	הסמינרים	 יובל	לשנת	תשע"ט	התקבל	בחודש	 תקצוב	מענק	
בטעות	גם	בתוספת	מענק	יובל	בגין	שנים	תשע"ו	–	תשע"ח.	התקצוב	הועבר	בהתאם	להסכם	מול	המכללות	בנוגע	
לזכאות	עובדי	הוראה	בוותק	25-30,	שלא	היו	זכאים	עד	כה	למענק	יובל.	ההסכם	שנחתם	חל	על	מכללות	בלבד	ולא	

כולל	את	הסמינרים,	ולפיכך	קוזז	מכלל	הסמינרים	התקצוב	שהועבר	ביתר.

אגרות חוץ בחינוך הרגיל

משרד	החינוך	בשיתוף	עם	משרד	האוצר,	משרד	הפנים	ומרכז	השלטון	המקומי,	קבע	תעריפים	לתשלום	עבור	תלמיד	
לימוד	חובה	התשס"ה-2005,	תיקון	 חוץ	בחינוך	הרגיל.	התעריפים	מבוססים	על	שיעורי	התשלום	שנקבעו	בתקנות	

תשע"ה	2014	)תלמידים	הלומדים	ברשות	חינוך	מקומית	אחרת(	ולאחר	שהוצמדו	למדד.
בד"כ	אגרות	חוץ	לתלמיד	רגיל	אינן	רלוונטיות	במוסדות	מוכר	שאינו	רשמי,	שכן	בשונה	מתלמיד	חינוך	מיוחד,	תלמיד	
מופעל	 במוסד	שאינו	 ולא	 ברשות	מקומית	אחרת	 הלומד	 בגין	תלמיד	 רק	 מחויבת	לשלם	 רשות	שולחת	 רגיל	 חינוך	
ע"י	רשות.	עם	זאת,	נתקלנו	במספר	מקרים	בהם	מוסד	מוכר	שאינו	רשמי	קיבל	או	שילם	אגרות	חוץ	עבור		תלמידים	
רגילים.	פעמים	קיים	הסכם	הפעלת	מוסד	מול	הרשות	המקומית	באמצעות	הסכם	או	מכרז	המאפשר	לראות	ברשת	או	
במפעילת	המוסד	זרוע	של	הרשות	הזכאית	לאגרות,	פעמים	רשות	מקומית	המתקצבת	את	עלויות	התפעול	של	המוסד	
)חשמל	מים	ניקיון	ותפעול(	מבקשת	לקזז	מהמוסד	הקולט	תלמידי	חוץ	את	סכום	האגרה	האמורה.	נתקלנו	גם	במספר	
מקרים	בהם	רשות	מקומית	מבצעת	קיזוז	למוסדות	מוכש"ר,	קיזוז	שגוי	לחלוטין,	אשר	לאחר	התערבות	משרדנו	בוטל	

הקיזוז	והושבו	כספי	קיזוז	רטרו.
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למעטים	בגינם	רלוונטי	התעריפים	להלן	התעריפים	הדומים	בקירוב	לעבר:	
	<	לתלמיד	בגן	הילדים	ובבית	הספר	היסודי:	680	₪	/	בחטיבת	הביניים:	869	₪	/	על	יסודי	873	ש"ח.

שכר עובדי הוראה

עדכון תוספת שקלית 2016 
עפ"י	ההסכם	בעניין	תוספת	שקלית	לעובדי	הוראה	מיום	19.03.17	תתעדכן	התוספת	השיקלית	בחודש	09/2019.	העדכון	
בדירוג אופק חדש בלבד	ומשתנה	בהתאם	לדרגת	העובד	לסכום	של	בין	538.96-730.83	₪	כך	שעובדים	בדרגה	 הינו	

נמוכה	יותר	זכאים	לתוספת	גבוהה	יותר,	חלק	מהרפורמה	לעודד	מורים	צעירים	ולתעדף	איכות	על	וותק.

עולם ישן - אין עדכון, כזכור כבר ב-06/2019 עודכן הסכום ל-502 ש"ח למשרה מלאה בכלל הדרגות.

בשלב חינוך על יסודי מתעדכנת התוספת השקלית בכ-20 ₪ למשרה מלאה:
גמול השתלמות עוז לתמורה

החל	משכר	חודש	9.19	–	שנת	תש"פ,	תקרת	גמולי	השתלמות	בעוז	לתמורה	תעמוד	על	19	גמולים.	)עד	כה	עמדה	על	
עד	18	גמולים.

עדכון שכר סייעות –דירוג אחיד חודש 8.19
1.	תוספת שקלית 2016	-	224.98	ש"ח.	ועד	כה	159.36	ש"ח

2.	תוספת אחוזית	-	3%	ועד	כה	2.13%

שעות תל"ן, גביה מהורים ומה שביניהם. לראשונה ביקורת הצלבה בעשרות מוסדות.

המוסדות	המבוקרים	התבקשו	לפרט	שעות	תל"ן	בגינם	מבוצעת	גביית	כספי	הורים.	המבקר	מטעם	משרד	החינוך	מבצע	
הצלבה	לנתונים	המופיעים	בספרי	החשבונות	של	המוסד,	מכתבי	גביה	להורים	ובאישור	הפיקוח	במערכת	אפי"ק.

שעות	אשר	מומנו	מכספי	הורים	צורפו	לשעות	המתוקצבות	למוסד	וחושבו	כ"סל	שעות	מתוקצב".	ככל	שמספר	השעות	
המבוצעות	בפועל	היה	נמוך	מסל	השעות	המתוקצב,	בוצע	קיזוז	כדלהלן:	קיזוז	אחד	–	הפחתת	תקציב	השעות	שלא	

בוצעו.	קיזוז	שני	–	בחינה	מחודשת	האם	כלל	המורים	נכללו	במצבת	המוסד	והאם	יש	צורך	להפחית	פרופיל.
10%	כמקובל	בעבר.	 ביצוע	של	 אי	 הנוכחי	מתייחסות	לשנים	קודמות.	המבקרים	אפשרו	פער	 בגל	 תוצאות	הביקורות	
להזכירכם	–	בהתאם	למכתבו	של	מנהל	אגף	רישוי	ובקרה	החל	משנה	נוכחית	פער	אי	ניצול	מאושר	עד		6%	לכל	היותר.

למוסד	ניתנה	הזכות	לבחור	בדרך	של	החזר	כספי	להורים	בגין	שעות	תל"ן	שלא	בוצעו,	או	לחילופין	הוכחה	כי	בוצעה	
גביית	הורים	נמוכה	יותר.	לאור	העובדה	כי	תעריף	שעת	תל"ן	הינו	קבוע	ע"י	משרד	החינוך	ואינו	משקף	בהכרח	פרופיל	
עלות	ממוצעת	למוסד,	המלצתנו ברוב המקרים: לבצע החזר גביה להורים.	בהיבט	המעשי	משפטי	-	המוסד	חשוף	בכל	
מקרה	לתביעת	הורה	להשבת	כספים	בגין	שעות	תל"ן	שלא	בוצעו	ונמצא	כי	המוסד	עלול	ללקות	בכפל.	בהיבט	הכלכלי	-	
חשוב	לבצע	בדיקה	ערך	קיזוז	השעות	)ערך	שעה	ניתן	לראות	במית"ר(	ולבחון	האם	גבוה	או	נמוך	מערך	הגביה	מהורים.
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אופק חדש –הפרדוקס. מתי כדאי להמתין ולהרוויח בגלל יום אחד, לכל החיים!  

בחודשים	האחרונים	ביצענו	פאנלים,	מפגשים	אישיים	עם	עשרות	מוסדות	וסקירה	תמציתית	שהופיעה	בחוזר	חודש	קודם.
החודש,	בתי	ספר	יסודיים	חינוך	מיוחד	התבקשו	להעביר	את	נתוני	צוות	המורים	על	מנת	שמשרד	החינוך	יעניק	ציון	המרה	
למורה.	יש	להעביר	היקפי	משרה	מדויקים,	דרוג	המורה,	סמל	המוסד	וכמובן	תפקיד	המורה.	משרד	החינוך	מבצע	את	

התחשיבים	ע"י	חברה	זכיינית	"חברת	יוניק	מערכות".
הליך	ההמרה	נעשה	באופן	הבא:	שכר	המורה	בעולם	הישן	מחושב	היום	ממספר	רב	של	סעיפים	המופיעים	בשורה	ארוכה	
של	שורות	בתלוש	שכרו	ובכלל	זה	שכר	בסיס,	גמולים,	תוספות	שונות	ותוספת	תפקיד.	השכר	הכולל	מתורגם	לערך	דרוג	
המרה	המביא	לשכר	המוצג	בשורה	אחת	בתלוש	השכר	של	המורה	בעולם	אופק	חדש.	כל	קידום	ותוספת	תינתן	מכאן	
והלאה	על	הערך	החדש	ש"קובע".	משל	הפכו	את	מונחי	השקלים	ותרגמו	לדולר	ומכאן	והלאה	מדברים	במטבע	החדש.	

השלבים למי שמנסה לחשב עצמאית:

 בסיס שכר המרה:
סימולציה	ל-100%	משרה	שכר	מרץ	אחרון	של	המורה

נטרול	תוספת	שקלית	וגמולים	שקיימים	ברפורמה	בנוסף	)חינוך,	ריכוז,	חנ"מ	וכו'(
נטרול	החזרי	הוצאות	או	כל	תוספת	אחרת	ששולמה	למורה

 הכפלה במקדם המרה:
מקדם	המרה	בהתאם	לנתונים	האישיים/התפקיד.	)מנהל	/	מחנך	/	מקצועי	/	"אם"(.

 שכר אחרי המרה:
תוצאת	ההכפלה	–	בסיס	השכר	כפול	מקדם	ההמרה.

 קביעת הדרגה:
מציאת	השכר	בשורת	הוותק	המתאימה	ב'חיפוש	לאחור'.	מחפשים	בטבלת	ההמרה	המתאימה	לדרגתו	של	המורה	בשורת	

הותק	שלו	את	הסכום	שתואם	לסכום	השכר	בנטרול	התוספות	האמורות
לכאורה	נשמע	פשוט	למדי	ואין	צורך	להתערב	בהליך	ההמרה	המבוצע	ע"י	משרד	החינוך.	אלא	שיש	לשים	לב	שמצב	
אישי	ותפקיד	ספציפי	ברגע	נתון	של	רגע	ההמרה	)תנאי	העובד	בחודש	מרץ	טרום	תקופת	האמורה(	"מוקפא"	לו	לנצח.	
כך	למשל	גמולים	שחושבו	עד	כה	לעניין	חלק	מהתוספות,	יכללו	מכאן	והלאה	כחלק	משכר	המורה	לכל	דבר	ועניין	)כך	כל	
מורה	בחינוך	מיוחד	יצא	נשכר(,	כל	גמולי	התפקיד	באופק	חדש	גבוהים	משמעותית	לפעמים	אפילו	עד	פי	שתיים.	"מורה	
יתכן	מאוד	שכדאי	לה	 אם"	במועד	ההמרה,	תהנה	מתוספת	נצחית!	ומשכך	מי	שעומדת	להיות	אמא	אחרי	חודש	מרץ	
לבקש	לדחות	את	מעברה	לאופק	חדש	לעוד	שנה!	ההמתנה	בת	השנה	יכולה	להעניק	לה	מתנה	ותוספת	לכל	החיים.	כמו	
כן	מי	שהינו	בעל	תפקיד	חינוך.	ההטבה	הגלומה	בתוספת	החינוך	תורגמה	לערך	שכר	באופק	חדש.	ערך	שמלווה	אותו	לכל	

החיים.	
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להלן	דוגמא	לשתי	מורות	בעלות	דרוג	ותק	היקפי	משרה	ותפקיד	זהה	)דרוג	ב.א.,	ותק	5,	מורה	מקצועי	בשלב	חינוך	יסודי(.	
שתיהן	אימהות	בשנת	תשפ"ב	ובכל	זאת	כל	אחת	מקבלת	שכר	שונה.	כי	האחת	בעבר	במועד	ההמרה	היתה	אימא,	והשנייה	

הפכה	לאם	לאחר	מועד	ההמרה.		
הבדל של כ 300 ₪ על בסיס חודשי לכל החיים!

miris@cpa.mishor.co.il להתייעצות ולתאום פגישה ניתן לפנות למחלקת מיצוי תקציבים, מירי סוקולובסקי
rachel@cpa.mishor.co.il למחלקת סיכוני שכר, רו"ח רחל רביץ

תגבור לימודי יהדות

דוח ביצוע שנת תשע"ט 

משרד	החינוך	שינה	באופן	מוחלט	את	דוחות	הביצוע	ואף	קיימות	מספר	סתירות.	דוחות	הביצוע	כוללים	פרוטים	מלאים	
יש	לצרף	הודעת	המוסד	 והעלויות.	לעניין	פעילות	בימי	החופש	 של	שמות	אנשי	הצוות	שהועסקו	הכיתות	המקצועות	

לתלמידים	או	אסמכתא	מבססת	אחרת	ולא	די	בדוח	עלויות.	הגשת	דוח	ביצוע	הינה	עד	15.9.2018.
חשוב	להצליב	בין	5	המסמכים	הבאים: 1.	הצהרת	מנהל	2.	דוח	הביצוע	3.דוח	עלות	1-6 4.	דוח	עלות	1-8 5.	חשבוניות.

דוח בקשה שנת תש"פ 
הגשת	בקשה	לשנת	הלימודים	הבאה	הינה	עד	19.9.2019.	בקשת	תגבור	יהדות	מורכבת	מחמישה	טפסים:	

א. פרטים כלליים על המוסד ההנהלה וכן הלאה
ב. תבחין 1 - רשימת	שעות	הלימוד	במערכת	בנושאי	יהדות	שהן	מעבר	לדרישות	הליבה-	משרד	החינוך	מחייב	ללמד	6 

שעות	קודש	לכיתה.
	התגבור	הינו	שעות	תוספתיות	מעבר	ל	6	שעות	קודש	בסיס	ומקסימום	16	שעות	תוספת.	סה"כ	22.

	יש	לרשום	את	כל	שעות	הקודש	הנלמדות	בבית	הספר	)השעות	הנדרשות	+	השעות	התוספתיות(	וכל	הכיתות	כולל	
כיתות	חינוך	מיוחד	הנכללות	באותו	מוסד.	

	הנתונים		כמובן	אמורים	להיות	מתאימים	למערכת	השעות	המצורפת	לבקשה.	
	יש	להזין	את	שעת	ההתחלה	והסיום,	יש	להקפיד	שכל	שיעור	יארך	לפחות	45	דקות.

ב. תבחין  2 - ימי	לימוד	בימי	החופש	הרשמיים	של	משרד	החינוך-		ימי	לימוד	בחופשה	הרשמית	של	משרד	החינוך-	כל	
יום	צריך	להיות	לפחות	6	שעות	קודש.	יש	לציין		לפחות	שלושה	תאריכים	בחופש	שבפועל	היה	בהם	לימודים	ועד	18	ימים,	

ולרשום	מי	לימד	את	6	שעות	הקודש,	וכך	לכל	כיתה	וכיתה	בנפרד.
ד. תבחין 3 א	-		מספר	ספרי	התורה	וספרי	הקודש	

ה. תבחין 3 ב	-אירועים	וכנסים	בנושאי	קודש	
מינימום	 שעתיים.	 לפחות	 שהיא	 כזו	 פעילות	 התנאי	 תשובה(	 כנס	 )כגון:	 קודש	 בנושאי	 השנה	 במהלך	 וכנסים	 אירועים	

פעילויות	שצריך	לתת	זה	6	לכיתה,	מקסימום	30	פעילויות.

עובדת ב לא הייתה אמא במועד ההמרהעובדת א הייתה גם אמא במועד ההמרה

₪ 8,851₪ 8,563
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למורה שלום רב!

מענק שעות ו/או החזר שכר לימוד

מי זכאי?
וותק	רביעית	לכל	הפחות.	לבקשה	למענק	שעות	נדרשת	העסקה	 עובדי	הוראה	במוסדות	חינוך	בשנת	

מינימלית	שליש	משרה,	לבקשה	להחזר	שכר	לימוד,	נדרש	העסקה	מינימלית	של	50%	משרה.	

מה כדאי? מענק שעות או החזר שכר לימוד?
3	ש"ש	 על	 1	ש"ש	 הוא	 התגמול	 יחס	 נוספות.	 הוראה	שבועיות	 בצורה	של	שעות	 תגמול	 מענק	שעות:	

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.	
הבחינה	איזו	צורת	שיפוי	עדיפה,	נוגעת	ישירות	לנתונים	האישיים	של	כל	מורה.	ככל	והמורה	מתחיל,	
ללא	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	למענק	שעות	היה	ניתן	להגיש	עד	13.7.19.	את	הבקשה	החזר	שכר	לימוד	יש	להגיש	במערכת	

המקוונת	עד	לתאריך	15.11.19 בקישור	<<<
לבקשה	יש	לצרף	גיליון	לימודים	ממוחשב	ומפורט	כולל	פירוט	קורסים,	מרצים,	שעות	לימוד,	התואר	ומסלול	
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	בעולם	ישן.

מומלץ לתלות בחדר המורים
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הכשרת עובדי הוראה – סוגיות סמינרים חדשים ושלוחות 
נדרשת גם לפתחם של מוסדות ותיקים ולפעמים זה שווה מליוני שקלים!

מתוך נסיון בלווי ביקורות עומק במוסדות רבים מצאנו כי מוסדות חשופים לקיזוזים של מליוני ועשרות מיליוני 
שקלים בגלל העדר דווח ורישום מלאה. גם בהפעלת שלוחות תדרשנה אסמכתאות מלאות ללא כל הקלה וזו 

הזדמנות מעולה להזכיר:
 רק צוות הוראה המדווח במערכת עוש"ר ואשר מקבל שכר ומלא כדין בתלוש שכר, מוכר בדוח מקורות 
ושימושים.	הקפדה	זו	קיימת	היום	יותר	מבעבר.	הדווח	נדרש	בכל	היקף	משרה	שהוא.	זה	הזמן	לקחת	ליד	את	
דווח	עוש"ר	לשנת	תשע"ט	ולוודא	כי	רק	שעות	שדווחו	במערכת	נכללות	בדוח	מקו"ש	וכי	קיימים	מספיק	הוצאות	

ביצוע	נדרשות.
	תשלומי	שכר	אימונים	צריכים	להיות	מוכחים	בצורה	מובהקת.	תלוש	שכר	"מעורב"	אשר	לא	קיימת	אפשרות	
תשלומים אימונים צריכים להיות מוצגים בתלוש  "לצבוע"	בוודאות	תשלומי	שכר	אימונים,	לא	מוכר	כהוצאה.	

באופן מפורש.
	לצורך	הוכחת	ביצוע	שיעורי	צפיה	)אימונים(	חשוב	בזמן	אמת	להחתים את המורה המאמנת	)המארחת(	על	
רשימת	התלמידות	הצופות	והנוכחות	בכיתתה.	שחזור	אישורים	ומסמכים	לאחר	מספר	שנים	במקרה	של	ביקורת,	

קשה	ופעמים	בלתי	אפשרי.

חדשים,  סמינרים  או  שלוחה  להקמת  בקשה  טופס  המשרד	 פרסם	 קודם,	 חודש	 בחוזר	 שפורסם	 לעדכון	 בהמשך	
מצ"ב.	הטופס	כולל	את	פרטי	המוסד,	סוגי	המסלולים	וההתמחויות	)התואמים	למבנה	המוסדי	של	מוסד	האם(.	מספרי	
לומדות	לשנת	הלימודים	הבאה,	לפי	ת"ז,	וצפי	מספר	תלמידות	עד	שלוש	שנים	)יש	לצרף	מסמך.	טכנית,	יש	להתחשב	
בשיעור	נשירה	/	קליטה	מקובל	במוסד(.	הבקשה תחודש בכל שנה עד תאריך 01.04	וזאת	על	מנת	לוודא	כי	המוסד	
הגיע	למספר	המינימלי	הנדרש.	בבקשה	להכרה	בשלוחה	במשך	3	השנים	הראשונות	או	עד	להגעת	המוסד	למספר	

התלמידות	המינימלי.	בסמינר	חדש,	במשך	4	השנים	הראשונות	לוודא	יציבות	מספר	הלומדות.
בבקשת שלוחה:		סמינר	האם	יגיש	בקשה	ל'פיצול	מבנה'	עבור	השלוחה.	יש	לצרף	תצהיר	של	מוסד	האם	שהוא	מבקש	
לפתוח	שלוחה	ולהפעיל	אותה	לכל	דבר	ועניין	וכן	תצהיר	על	השירותים		שמוסד	האם	יפעיל	בשלוחה	)העסקת	מורים,	
ציוד,	שרות	תקורת	ניהול	וניהול	כספים	וכן	הלאה(.	המלצתנו	לקדם	הסכם	או	לכל	הפחות	טיוטת	הסכם	בין	הצדדים.	
נמוך	 המוקצה	 ההוראה	 שעות	 תקן	 אם	 גם	 האם,	 מוסד	 ע"י	 יועסקו	 בשלוחה	 ההוראה	 עובדי	 כלל	 כי	 להבין	 חשוב	
מהשעות	הנדרשות	לקיום	הלימודים.	שעות הוראה שלא שולמו למורה באופן ישיר ולא דווחו במערכת עוש"ר לא 
יחשבו כשעות הוראה לצורך תקצוב אך גם לא לצורך הכרה בתעודת הוראה.	משרד	החינוך	מקדם	מערכת	הצלבה.	

גם	עובדי	מינהל	המתוקצבים	ע"י	המשרד	במסגרת	קולות	קוראים	כמו	טכנאים	ועזרי	הוראה	יועסקו	באופן	ישיר.	
מוסד האם אינו יכול להפסיק את שכר מורי השלוחה ולהתנות בתקבולים מאת השלוחה.	מוסד	האם	הינו	המעסיק	
והאחראי	לכל	דבר	ועניין	הן	לעניין	שכר	והן	לעניין	תנאי	העסקה	ובכלל	זה	קבלה,	מעקב	נוכחות,	שימוע	ופיטורין.	

סמינר	האם	יכול	למנות	רכזת	פדגוגית/	רכזת	כוח	אדם	מטעם	השלוחה	להיות	אחראית	בשטח	מטעם	סמינר	האם.	
כיצד	יבטיח	את	עצמו	מוסד	האם	וכיצד	יממן	את	השעות	שאינן	מקבל	בעבורן	תקצוב	לשלוחה?	

יהיה	זכאי	לגבות	את	כל	/	חלק	מדמי	שכר	הלימוד	של	התלמידות	בין	אם	באמצעות	גביה	ישירה	 	מוסד	האם	
מהתלמידות	ובין	אם	באמצעות	גביה	שתעשה	ע"י	השלוחה.

	סמינר	האם	יערוך		תחזית	כספית	לפעילות	השלוחה	על	מנת	לאמוד	את	גובה	שכר	הלימוד	הנדרש	לגבייה	לצורך	
זיכוי	תקציבי	משרד	החינוך	בהתאם	להודעת	תקן	שהתקבלה	בכתב	וערך	שעה	 יבואו	בחשבון	 איזון	ההתחשבנות.	
מתוקצב	למוסד,	זיכוי	שכר	לימוד,	חיוב	תקורה	וחיוב	עלות	שכר	עובדי	השלוחה	המועסקים	ע"י	הסמינר,	כולל	שכר	

אימונים	ושכר	מאמנות.	
	בתחזית	הכספית	תלקח	בחשבון	חגורת	בטחון	לחריגות	ולהוצאות	בלתי	צפויות	בשיעור	מוסכם	מהתקציב	אשר	
תשמר	מטעמי	זהירות	וזאת	עד	לאחר	סגירת	ההתחשבנות	הסופית	לאחר	סגירת	שנת	הלימודים	מוסד	האם	יגן	על	

עצמו	בכתבי	התחייבות	ובערבות	)בנקאית	או	אחרת(	בה	תבטיח	השלוחה	את	תשלומי	השכר	שאינם	מתוקצבים.	
	מוסד	האם	יסדיר	גביית	מקדמה	בכספי	שכר	הלימוד	או	מכספי	פקדון	של	השלוחה	בגובה	חודש	שכר	או	שני	

חודשי	שכר	קדימה	על	מנת	להבטיח	יציבות	תזרימית	ולצמצם	תלות	בקבלת	העברות	מהשלוחה.	


