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חוזר חודשי מוסדות חינוך

 | מועדי הגשה

1. מצבת מורים – לשנת תשע"ח - אישור רואה חשבון - יסודי ועל יסודי     31/01/2018
2. דיווח רמת שירות           31/01/2018
3. דיווח סייעות שנת תשע"ח – גנים – אי דיווח יגרור קיזוז מקדמה      סוף פברואר
4. בקשה לתוספת עבור בית ספר מקדם בריאות – כלל מוסדות        10/06/2018

5. נוהל תקצוב לשנת תשע"ט -  ראה הרחבה והדגשים החודש בחוזר:      
מוכש"ר וכן תרבותי יחידי - יזומה וחידוש         28/02/2018
מוכש"ר - בעלות חדשה          31/03/2018
תרבותי ייחודי - בעלות חדשה           16/04/2018

 | תקציבים

המקדמה  קוזזה  במקביל  ההוראה.  ושעות  רפואי  פרא  לנושאים  מלא  תחשיב  בוצע   – מיוחד  לחינוך  מוסדות 
ששולמה חודשים קודמים. 

תגבור לימודי יהדות – החודש הועברה מקדמה לשנת תשע"ח. הסכומים הועברו כסך כולל, וטרם קיים מידע על 
תעריף תלמיד. הרחבה בנושא תגבור לימודי יהדות ראו בפוסט קודם, קישור<<<.

 גני ילדים | אופן תחשיב תקצוב סייעת שניה

 סיעת שניה תוקצבה במקדמה אוטומטית בהתאם למספר הילדים. על המוסד לדווח על מצבת הסייעות, על מנת 
להבטיח כי לא יבוצע קיזוז. גן זכאי לסייעת שניה כאשר הוא מונה לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4.

אלו ילדים "נספרים"?
למצבת  בהתאם  התקצוב.  זכאות  לבטל  ויכולים  ראשונים  נספרים  אלו  ילדים  חובה,  ילדי  שוהים  בגן  כאשר 

התלמידים הסופית בחודש פברואר, נקבעת זכאות הגן.
נתוני התלמידים בחודש פברואר הם הנתונים הקובעים לזכאות סייעת שניה בגן. כאמור הזכאות לסייעת שניה 

הינה בגן עם 30 תלמידי טרום חובה. במידה ויש בגן גם ילדי חובה הם נספרים ראשונים לאישור הפעלת הגן.
דוגמה לגן:

32 תלמידים אישור רישיון הפעלה        
32 תלמידים )מתוכם 3 ילדי חובה ו 29 ילדי טרום חובה( בפועל מדווחים               

מספר תלמידים נספרים לצורך תקצוב סייעת שניה = 29 = הגן לא זכאי! )32-3=29(
תלמידים מעבר למספר המאושר ברשיון הפעלת הגן, גם הם לא נלקחים בחשבון. אולם משרד החינוך שוב בוחר 

ראשונה בילדי חובה, ומשכך "נפלטים" ילדי טרום חובה
דוגמה לגן:

32 תלמידים אישור רישיון הפעלה        
35 תלמידים )מתוכם 4 ילדי חובה ו 31 ילדי טרום חובה( בפועל מדווחים               

מספר תלמידים נספרים לצורך תקצוב סייעת שניה = 28 = הגן לא זכאי! )35-3-4=28(

 חינוך מיוחד | ועדות השמה בחינוך המיוחד. האם צפוי שינוי הליך?

וועדות ההשמה  לסמכויות  נוגע  החוק   – הוועדות(  בפעולת  ארגוניים  )שינויים  מיוחד  חינוך  חוק  תזכיר  פורסם 
הקיימות כיום, וטומן בחובו  שינויים עיקריים:

יו"ר הוועדה. בשונה ממצב  - יתווסף להרכב נציג מטעם משרד החינוך - שהוא יהיה  1. שינוי בהרכב הוועדה 
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נוכחי בו נציג הרשות המקומית הוא יו"ר הוועדה ולמשרד החינוך אין נציגות בוועדה. המשמעות– מפתח קביעת 
הזכאות לחינוך מיוחד יהיה בידי משרד החינוך ולא בידי הרשות המקומית. משכך לכאורה אמור להיות קו אחיד 
במדניות ההחלטות ללא השפעה גורפת של מדניות הרשות המקומית. כמוכן לכאורה צפוי צמצום והידוק חגורה 
וועדות השמה בכל הנוגע ללקויות קלות כמו לקויות שפה. משרד החינוך מצהיר על מדניות  בשחרור אישורי 
ברורה לצמצום הפקת אישורי הוועדה וצמצום מגמת הגידול המשמעותית בתלמידים המוגדרים כליקויי שפה ע"י 

הוועדות כיום.
הורי הילד יחליטו  אם הילד זכאי לחינוך מיוחד.  הועדה תקבע  2. מהות הוועדה: הוועדה תקרא 'ועדת זכאות'. 
משקל  רגילה.  בכיתה  שילוב  או  רגיל  במוסד  מיוחד  חינוך  כיתת  או  מיוחד  לחינוך  מוסד  ילמד.  מסגרת  באיזו 
ההכרעה להורים עצום וללא ספק יש בכך מהפכה. בחירה חופשית של הורה, לצד מתן חופש גם לטעות. במציאות 
החדשה צפוי כי יקשה יותר לטעון לאפליה התקציבית השוררת כיום בין מוסד חינוך מיוחד רשמי למוסד חינוך 

מיוחד מוכש"ר. אלא שטענת האפליה גם כיום אינה מועילה כמעט ומשכך לא נראה כי צפוי שינוי למעשה .

 יסודי | פערים בתקציב בתי ספר מוכש"ר ופטור – לקראת שינוי?

בהמשך להסכמים הקואלציונים אותם הובילו ח"כ הרב פורוש וח"כ גפני, ובהמשך לועדת כספים שהתקיימה לפני 
כחודשיים, התקיים בשבוע שעבר דיון נוסף בוועדת הכספים ביוזמת ח"כ גפני. בהתאם לתסקיר שערך משרדנו, 

תקצוב תלמידי מוכש"ר ופטור נמוך בעשרות אחוזים משיעור התקצוב המוצהר. 
פער בתקצוב שכר הוראה נובע הן ממספר שעות ההוראה אשר אינן כוללות שעות תוספתיות המוקצות למוסדות 

רשמיים, והן מערך לשעת הוראה אשר מתוקצב בחסר.
בנוסף, פערים בגין תקצוב בעבור הוצאות שאינן שכר הוראה כמו בינוי נגישות והצטיידות, תוכניות תוספתיות 

צהרונים וקיטנות והסדר חלקית של תקציבי תפעול מול הרשות המקומית.
למוסדות  גם  בתחשיב ההקצאה  ההוראה  מלוא שעות  לכלילת  בחתירה  בפער השעות,  האחרון התמקד  הדיון 

מוכש"ר ופטור. להלן  פערי תקצוב עבור שכר הוראה בהתאם לדוח משרד החינוך:

תלמיד במוסד פטורתלמיד במוסד מוכר שאינו רשמיתלמיד במוסד רשמי

65%55%-100%75%שיעור תקציב מוצהר

15,7826,3324,245עלות תלמיד לשנה

100%40%27%שיעור תקציב בפועל

ועדת זכאות - הצעת חוקועדת השמה - הרכב כיום

נציג משרד החינוךנציג רשות מקומיתיו"ר הועדה:

הרכב הוועדה:

נציג רשות מקומיתנציג רשות מקומית

שני מפקחי משרד החינוךשני מפקחי משרד החינוך

פסיכולוג חינוכי מטעם רשות 
מקומית

פסיכולוג חינוכי

Xרופא מומחה
Xעובד סוציאלי

הורה לילד עם צרכים מיוחדיםהורה לילד עם צרכים מיוחדים
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  | שכר מורים

 ניצול ימי מחלה למורים - האם אכן נעשה עוול עם המורים? 

הסתדרות המורים הודיעה על שביתה במטרה לשנות את אופן תחשיב ימי המחלה לעובדי הוראה. עובדי ההוראה 
סופגים ניצול של 1.4 ימי מחלה על כל יום ולטענת ההסתדרות יש לנצל 1 יום בלבד כנגד כל יום מחלה.  ונסביר: 
עובד הוראה זכאי ל 30 ימי מחלה בחודש. ימי הזכאות הינם קלנדריים – כלומר לא מדובר ב 30 ימי עבודה נטו, 
אלא בימים הכוללים את ימי המנוחה השבועיים, שכן ברור שמורה שנעדר חודש בגין מחלה לא נעדר נטו 30 
ימי עבודה. אילו היה העובד זכאי לימי מחלה כמספר ימי העבודה בפועל )בד"כ 21 ימי עובדה בחודש( היה נכון 
לנצל 1 יום כנגד כל מחלה, משזכאי לנצל 30 יום בחודש ונספרים כלל הימים, העדרות יומית מחוייבת בניצול 
יחסי של ימי השבת והימים החופשיים שלו ומחושבת כ 1.4. המספר מהווה המרה בין ימי ההעדרות ברוטו – 

שאליהן מתייחסת הזכאות – לימי ההיעדרות בפועל. 
השיטה החלופית אותה דורשת ההסתדרות– בה עובד הוראה יחויב ביום מחלה אחד לכל יום עבודה, תדרוש 
ניצול ימי המנוחה השבועית הכלולים בתקופת המחלה. שיטה זו מסורבלת ובלתי סבירה, היות והמורים ידרשו 

להציג אישורי מחלה על ימי מחלה במנוחה שבועית – אשר ממילא אינם יורדים משכרם. 
כיצד נדרש לנהל את היעדרויות המחלה של עובדי ההוראה?

יבוצע בדרך של תרגום לשעות הוראה, וזאת על מנת להביא  ניהול המחלה  ע"פ תקנון שירות עובדי הוראה, 
למקסימום אחידות ושוויון גם אצל מורים שמועסקים מספר שעות שונה מדי יום. 

צבירת השעות – שוות ערך לשעות עבודה במשך 4 שבועות. )ובעל יסודי – משך 4.33 שבועות(. ניצול השעות 
– ע"י ספירת שעות העבודה בפועל שהעובד נעדר מתפקידו. צורה זו – במהות – דומה לשיטה שנקט משרד 
החינוך בהכפלת ימי הניצול ב 1.4, ומדויקת עוד יותר ע"י מתן מענה גם למורים שעובדים מספר שעות שונה 

מדי יום. 
דוגמה לניהול היעדרות מחלה – למורה המועסק 20 שעות שבועיות. בשיטת צבירת שעות.
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הדגשים לעומת הגשות בשנים קודמות

 הצהרה על תשלום שכר וחוות דעת איתנות פיננסית – נספח ג'
א. בעבר נדרש להגשה כחלק מהליך הרישוי בכל בעלות. לשנה"ל תשע"ט מוגש במסגרת נוהל תקצוב.

ב. הבעלות חותמת כי שילמה כדין בשנת 2016 ואין לבעלות חשש של אי איתנות פיננסית. אין חתימת רו"ח.
ג. נספח ג' המוגש במסגרת נוהל תקצוב מתייחס לשלוש שנים המסתיימות ב-31.12.16.

 רשימת כל המועסקים בתאגיד 
נדרש למיין רשימת עובדים לפי ת.ז. בסדר יורד

 יש להפריד בדוח מגזרים בעלות השכר בין משכורות במהות שונה
משכורות עו"ה כולל סייעות שבגינם מתקבל תקצוב 

משכורות עו"ה כולל סייעות בגינם לא מתקבל תקצוב 
משכורות עובדים אחרים

 נתוני השכר נבדקים לשנים 2015-2016 )שנת לימודים תשע"ו ולא לשנת לימודים אחרונה( 
בכלל זה: 

א. טופס 126
ב. רשימת כל המועסקים בתאגיד ועלות שכרם. 

ג. דוח מיוחד בגין תשלומים לקופות וקרנות בשנים
 דוח מיוחד בגין תשלומים לקופות וקרנות – 

א. נדרש לציין שכר ברוטו ובנוסף שכר להפרשות. 
ב. מצויין כי בסעיף הפרשות נדרש להתייחס להפרשות מעביד בלבד.

 הצהרת הבעלות בנוגע להתחייבויות כספיות קיים נוסח לחתימת הבעלות וכן נוסח חוות דעת רו"ח.
 מספרי נספחים התעדכנו.

הערהשלב

ישירות בקובץ הממוחשב ולא באופן ידני!מילוי הטפסים

אין אפשרות לדלג על מסמך ולכן - במידה והגוף לא היה פעיל בשנת הלימודים בדיקת שלמות המסמכים
/ והכספים ומהמסמך המבוקש לא רלוונטי -  יש להצהיר על כך. במקרים בהם 
הממוחשבת  למערכת  לסרוק  עליה  מסוים,  מסמך  להגיש  יכולה  אינה  הבעלות 

מכתב הסבר החתום על ידי מורשי החתימה. 

אין לשלוח קובץ ממוחשב שלא הודפס והוחתםהדפסת הקבצים 

הבעלות החתמת הקבצים מטעם  חתימה  מורשי  שני  בידי  עמוד  כל  בתחתית  תיחתם,  הבקשה   -
)המורשים בהתאם לתקנון הבעלות(. בקשה אשר יהיו בה עמודים לא חתומים לא 

תתקבל.
- ככלל, כאשר אין מספיק מקום בטבלאות המצורפות לבקשה יש לצלם את הדף 
הרלוונטי ולמלא דף נוסף. על מורשי החתימה לחתום על הדף הנוסף. ]יש לציין 

על הדף הראשון כי מצורף אליו דף נוסף[.
- שימו לב כי על כתב ההתחייבות, נספח ב', יש להחתים את כל מורשי החתימה. 

)אם יש יותר מ 2(.

 יש לסרוק כל נספח לפי הגדרתו ומקומו במערכת הממוחשבת.סריקתם למערכת הממוחשבת

חשוב לעבור ולוודא כי כל המסמכים קיימים! ראה רשימה למטה.בדיקה חוזרת

הדגשים בהגשה טכנית של נוהל תקצוב


