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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח סייעות - מוסדות לחינוך מיוחד: 
במכתב שנשלח למוסדות בחודש האחרון, הובהר כי בשונה משנים קודמות, הדיווח שנדרש 
הוא מקוון, במערכת סייעותנט. הדיווח נדרש הן לסיעות אישיות והן לסיעות כיתתיות בהקצאה 
אוטומטית. תאריך אחרון לדיווח מקוון                          15/05/16

שעות   33.5 לכיתה  האוטומטית  ההקצאה  קלות,  ללקויות  יסודיים  ספר  בתי  לב!  לתשומת 
מוכפלת בשיעור תקציב של 70%. מבירור במשרד החינוך, דרישת הדיווח הינה מלאה – 33.5 

ש"ש לכיתה, ולא לפי שיעור התקצוב. ודיווח חלקי יגרור קיזוז.

                  
תקציבים

1. מענק חד פעמי 1,000 ₪ למשרה:
בהמשך להסכם עם ההסתדרות הכללית, עודכנו עלויות המשרה בסך 1,000 ₪ למשרה, 
לעובדים הבאים: מינהליים, פרא רפואי, ולעובדי הוראה. אופן תשלום ראה בפרק שכר.
התוספת חושבה לעובדי הוראה וגם לתקני עובדים מנהליים – שרתים/מזכירים/עובדי 

סיוע.

חודש קודם התקבל ב:	 
מוסדות יסודיים 

והכשרת עובדי הוראה
משרות מנהליות

החודש התקבל ב:	 
גנים

מוסדות על יסודי 
מוסדות תרבותי יחודי )בשיעור 60%(

טרם התקבל: 	 
מוסדות פטור - לא ידוע האם ומתי. 

2. קיזוז בגין שביתה:
החודש בוצע קיזוז בגין שביתה, למוסדות שדיווחו על אי קיום שביתה בוצע החזר. 

יקוזז   – להם  קוזז  ומוסדות שלא  המוסדות,  לכל  קוזז  לא  תקלה  בגין  לב!  לתשומת 
בחודש הבא.

3. שעות שילוב:

כתוצאה מהליך פיצול הסמלים בגני ילדים, לחלק מהסמלים 'נפלו' שעות שילוב. מוסד 
שעבר פיצול סמלים, חשוב שיוודא תקבול שעות שילוב לסמלים החדשים, ובמידה 
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וקיימת בעיה לפנות לפיקוח. 

4. סייעת שניה:

החודש בוצע תשלום לפי זכאות – למוסדות שדיווחו ועמדו בקריטריונים.

תשלומי שכר

1. מענק בסך 1,000 ₪:
כחלק מהסכם השכר במגזר הציבורי, זכאים העובדים לתשלום מענק חד פעמי בגובה 2000 ש"ח 

שישולם בשתי פעימות - 1,000 ש"ח בינואר 2016 ועוד 1,000 ש"ח בינואר 2017. 

דגשים לזכאות:
נדרש להעביר את המענק במשכורת 2/16, ולא יאוחר ממשכורת 3/16. 	 
המענק אינו שכר לכל ענין, ולא יבוא בחישוב הפרשות פנסיה, פיצויי פיטורין, ערך שעה וכו'. 	 
הסכום הינו למשרה מלאה ולא יותר ממשרה. 	 
הסכום ישולם בהתאם לחלקיות משרתו הממוצעת.	 
תקופה לצורך בחינת הזכאות: 	 

זכאי עובד הוראה שהועסק ברצף מ 1.9.15 עד 1.12.15. עובד שהועסק רק בחלק מהתקופה, 
הממוצע יחושב ע"פ החודשים בהם הועסק.

תקופה לצורך קביעת שיעור המשרה: 	 
התקופה מ 1.12.14 ועד 31.11.15, באופן יחסי להיקף העסקה.

זכאות העובדים בהתאם להעסקתם במוסד החינוך, ואינה מושפעת משיעור התקצוב במוסד. 	 
כלומר: מוסדות בי"ס יסודי מוכש"ר המתוקצבים בשיעור חלקי מחויבים לבצע תשלום לכלל 

צוות ההוראה בשיעור מלא ולא בשיעור התקצוב בלבד. ראה מסגרת.

שאלת החודש

חופשת פסח למורה בחופשה ללא תשלום
צריכה  ימים  כמה  פסח,   חופשת  לגבי  זכאותה  מה  בחל"ת,  שנמצאת  מורה 

לחזור קודם כדי להיות זכאית לחופשת פסח?
ולגבי החופש הגדול- האם תהיה זכאית לקבל את כל החופשה באופן מלא?

חופשות החגים – פסח, סוכות וחנוכה – זכאי עובד הוראה שעבד לפני ואחרי 
החג. כך ככל שתחזור לפני פסח, אף ליום אחד – תהיה זכאית לחופשת פסח.

העבודה  לחודשי  יחסית  היא  והזכאות  שונה,  המצב   – הקיץ  לחופשת  ביחס 
בשנה. כך לדוגמה עובד הוראה שהועסק 6 חודשים יהיה זכאי בחופשת הקיץ 

ל 6/10 = 60% ממשרתו.
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כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

שכר עובדי הוראה שלא במימון משרד החינוך
במוסדות רבים רווח הנוהג להעסיק עובדי הוראה מעבר לתקן ההוראה המתוקצב. הסיבות 
לכך מגוונות, ונובעות משיעור תקצוב חלקי למוכש"ר, כיתות קטנות, הקבצות ותוספת שעות 

רוחב, תוספת שעות לימוד בסיום הלימודים – תל"ן, ייחודיות המוסד וכן הלאה.
סוגיית חובת התשלום לעובדי הוראה בשעות שמעבר לתקן נדונה לא פעם והתקיימו לגביה 
לא מעט דיונים במסגרת עתירות כאלו ואחרות. משרד החינוך חזר והבהיר כי זכאות עובדי 
הוראה בשעות מעבר לתקן אינה שונה מעובדי הוראה בתקן. אלו גם אלו זכאים למלוא 
התנאים בתקנון שירות עובדי הוראה.  הפסיקה צודדה בעמדת המשרד.  לאחרונה, פורסם 
על ידי אגף כח אדם בהוראה, חוזר המבהיר ומחדד חובה זו ומבהיר בצורה שאינה משתמעת 

כי מדובר בתנאי להפעלת המוסד ולקבלת הרשיון.

להלן ציטוטים מרכזיים מהחוזר:

שכר עובדי הוראה בבעלויות על מוסדות  החינוך ודיווחם

השכר  תשלומי  חובת  לגבי  החינוך,  משרד  הוראות  את  להבהיר  הינה  זה  חוזר  מטרת 
ומפוקחות על-ידי משרד  לעובדי ההוראה בבעלויות החינוך השונות אשר מתוקצבות 

החינוך מכוח צו לימוד חובה וחובת הדיווח לגביהם למשרד החינוך.

הבעלות מחויבת לדווח על כל עובדי ההוראה המלמדים והמועסקים אצלה, הן על ידי 
הבעלות והן על-ידי מעסיקים אחרים, לרבות גופים מהמגזר השלישי וגורמים אחרים 

בנוסף לתקן משרד החינוך.

)שעות  הספר  בבית  ההוראה  שעות  בכל  ההוראה  עובדי  כל  על  הינה  הדיווח  חובת 
שעות  פרטניות,  שעות  תפקיד,  שעות  לבגרות,  הכנה  שעות   , בכיתות  פרונטאליות 
תומכות הוראה וכו'(, כולל שעות ממקורות אחרים וכולל שעות שאינן מתוקצבות  על 

ידי משרד החינוך ) שעות מעבר לתקן הבית ספרי(.

יובהר כי ככלל, משרד החינוך אוסר העסקה של עובדי הוראה שאינם מועסקים על-ידי 
הבעלות אשר לה רישיון על ביה"ס במסגרת תכנית הלימודים הרגילה )בבחינת "כתף אל 
כתף"(. עם זאת, במוסד בו מועסקים עובדי הוראה על ידי גורם אחר ) שאינו הבעלות 
עובדי  הוראה  לעובדי  הזהה  עבודה  ומבצעים  לעיל(,  כאמור  הרישיון  את  קיבלה  אשר 
מדינה או עובדי בעלות בשעות מערכת הרגילות, קיימת חובה על הגורם המעסיק לשלם 
את שכרם לפי כל דין ובכלל זה הסכמי השכר הקיבוצי החלים על עובדי הוראה בהתאם 

לשלב החינוך וסוג בית הספר.

להסכמים  המוצמד  לשכר  תקציבית  להיערך  נדרש  כי  היא  למוסד  העיקרית  המשמעות 
קיבוציים, וכן להיות ערוך לכך כי צפויים עדכונים לגביהם לא התכונן בהערכות התקציבית 
שלו, כמו למשל תוספת מענק 1,000 ₪ שהתקבל החודש ולו זכאים כלל עובדי ההוראה 

במוסד. 
הבנות  אי  ולמנוע  העסקתו  סטטוס  לגבי  העובד  את  לעדכן  להקפיד  המוסד  על  בנוסף, 
לגבי דווחו/אי דווחו במצבת משרד החינוך. מורה שלא דווח במצבת לכל הפחות בשליש 
משרה, לא יהנה בעדכון וותק בתיק האישי שלו. מורה בחטיבה עליונה, שלא דווח על מלוא 
שעות העסקתו, יפגע בזכאותו לגבי פדיון ימי מחלה בעת פרישתו וכן הלאה. במקרים אלו, 
בפרקטיקה, המורה לא פעם משית על המעסיק את "הפסד" זכיותיו, וככל שבין המעסיק 

לעובד לא התקיים הסכם בהיר ומוגדר, עלול המעסיק להיות חשוף ולהימצא חייב.


