
 

 

 

  מועדי הגשה

 :דווחי תלמידים ודווח מורים מועדי הגשה

 21/02/2012                     דיווח סייעותתאריך אחרון ל –גנים  

 21/02/2011    תיקוני כיתות ותלמידים חריגים במערכת שכ"ל –על יסודי 

 31/12/2011     ראה הרחבה - דיווח על רמת שירות –על יסודי 

 31/12/2011   ונים ע"י משרד העבודה והרווחה הגשת בקשה להפעלת צהר

 31/11/2011         דיווח במערכת

 31/12/2011       אישור חתום ע"י רואה חשבון

 2012//30/0    מועד אחרון לשינויים במצבת המורים כולל החתמת רו"ח

 

  עדכוני תקציב

 .ותמקדמתשלומי  ובמקביל קוזז תשע"ט,שנת הלימודים לנתוני החודש עודכנו מרבית הנושאים בהתאם 

 מה כוללים שעות התקן? את נתוני התקן העדכניים ניתן להפיק ממערכת 'תקנט'.– מוכש"ריסודי מוסדות 

 .שעות הפרונטל הנדרשותו בהתאמה לאורך יום הלימודים –שעות אורך 

 .חינוך וניהול –שעות תפקיד 

 .לכיתות גדולות –שעות תימרוץ 

 .דיפרנציאלי לפי מדד הטיפוח של בית הספר מוקצות –שעות טיפוח 

  

 נדחתה. מה ההשלכות? תוספת תקציבעתירה ל –מוסדות במעמד מוכש"ר 

תביעה שהוגשה ע"י איגוד מוסדות המוכש"ר לתביעה לשווניות בתקציב מוסדות מוכר שאינו רשמי, לא 

רים, דרשה התביעה השוואה ו לבתי ספר נוצשהוקצ₪ מיליון  0/ של תוספתצלחה. בעקבות אישור מיוחד ל

בית המשפט קבע כי 'הפליה לרעה' אסורה, אולם אין מניעה  . העתירה נדחתה על הסךלמוסדות מוכש"ר. 

משרד החינוך מהלך בו תוספת תקציבית תותנה בקריטריון מגזרי עוד הציג  במדיניות של 'הפליה מתקנת'.

ההתייחסות האחדיה בו, מהווה איום על  המהלך שהוצג, וההכרה המשפטיתליבה.  100% –עמידה ב וב

 . מוכש"ר ממגדרים שוניםלאורך כל השנים בין מוסדות  השהונהג והשקופה

 

 אגרות תלמידי חוץ –חינוך מיוחד 

החודש פורסמו תעריפי אגרות החוץ בחינוך המיוחד. התעריפים מיועדים להתחשבנות בין הרשויות 

 לתלמיד(₪  20לעומת שנה קודמת בשיעור זניח )בסביבות עודכנו המקומיות וכן בעלויות החינוך. התעריפים 

 

רשות חינוך אחראית לשיבוץ ילדי החינוך המיוחד בתחומה, כאשר הרשות 'שולחת' את הילדים לרשות 

אחרת, או לחילופין משבצת את הילד למוסד מוכר שאינו רשמי, על הרשות ה'שולחת' להעביר דמי 

מיועד להוצאות תפעוליות שמושתות על הרשות המקומית, ואינן  אגרות חוץ. התשלום –השתתפות 

 מתוקצבות ע"י משרדי ממשלה.

התעריף נקבע מדי שנה ע"י וועדה משותפת למשרד החינוך ולמרכז השלטון המקומי, ומשתנה בין סוגי 

 הלקויות, שכבה, וכן בין כיתת חנ"מ במוסד חינוך מיוחד, לכיתת חינוך מיוחד במוסד רגיל.

 לשנה  בלקויות קשות.₪  2,212לקויות קלות, ל  –בגני ילדים ₪  1,/,3ף הבסיס נע בין תערי

על תעריף הבסיס מתווספות תוספות שונות בהתאם למסופק ע"י הרשות/ הבעלות3 פסיכולוג, שמיה, סיעת 

 תגבור מוסדית, מגמות לימוד, בריכה טיפולית, תל"ן כיתתי ומשרות ספרן ברייל ומתורגמן.

 

 הרשות לא תהיה מחויבת בתשלום? מתי

רשות המספקת פתרון בתחומי הרשות, ושליחה לרשות אחרת הינה יוזמת ההורים ללא אישור  -

 מהרשות, אינה חייבת בתשלום האג"ח.

כאשר רשות מספקת למוסד תשתיות ותחזוקה שוטפת  יש לבחון פרטנית את מידת מחויבותה  -

 לתשומי האג"ח.
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 בתה?ומה אם הרשות מתעלמת מחו

, מפעיל משרד החינוך 'מנגנון קיזוז'. תשלומי אג"ח, לאחר מספר פניות כאשר רשות אינה מעבירה

 הרשות/המוסד רשאים להגיש למשרד החינוך פירוט ובקשה לקיזוז מהרשות החייבת. 

 7.1..0..החל מתאריך  –בקשה לקיזוז תועבר אחת לשנה במרוכז לכלל החובות 

 

 

 רמת שירות –על יסודי 

 דות על יסודיים מתבקשים לצרף תעודות הסמכה בדיווח על רמת השירותסאשונה! מולר

פרמטר חשוב בתקציב מוסדות על יסודיים הינו 'רמת השירות'. רמת השירות נקבעת למוסד ע"פ התנאים 

 המחושב למוסדהבסיס תקציב ב( מוכפל 100%ועד  11%הציון המתקבל )שנע בין  .הסביבתיים ללמידה

 . צאת תקצוב סופיתומביא לתו

 וגם רופא ואחות. ספרן3 טכנאי מעבדות, מתאמי מיחשוב, מרבית הבחינה היא על היקף כח אדם מסייע

בתי הספר נדרשים לדווח מדי  מדווחות במצבת המורים(.היועץ ורכז חינוך חברתי ) כמוכן תקן שעות של

בהתאם לכך נקבע ציון 'רמת שירות' , ובאתר ייעודי . הדווח מבוצעשנה על תקני כח האדם שהם מעסיקים

השנה לראשונה הדיווח הינו פרטני וכולל שמות העובדים המועסקים והיקף ההעסקה. לכל מוסד. 

 מתבקשים המוסדות בצירוף התעודות של הצוות המדווח. 

 

מושפעת  12%. תוספת של 11%ציון בסיס למוסד עומד על  3הסבר קצר כיצד מחושבת שיעור רמת השרות

שנקבע לכל רכיב מחושב ע"י משרד החינוך בהתאם למוסד  השיעוריבי השרות המבוצעים במוסד. ממרכ

המקיימת לימודים  נורמטיבי שעליו מתבסס המודל. עלויות נורמטביות במשק, ביחס לגודל כיתה נורמטיבי

  .בהיקף עיוני רגיל ובפרופיל ממוצע

  .המרכיב גבוהה מתוספת התקציב ולהפךביחס שונה. פעמים עלות מוסדות שונים יושפעו בפועל 

רכיבי רמת השירות הינם חלק מהמרכיב הקבוע, המתקבל שקלית ובאופן זהה לכל התלמידים. אך ציון 

 .רמת השירות מוכפל בסופו של דבר בכלל התקציב

( , מגמות טכנולוגיות וכדו'מוסד גבוה ותר )פרופילילתלמיד גבוה שעות הוראה ככל שתקציב  כלל האצבע3

ההשלכה התקציבית מכל הפסד של שיעור רמת שרות, תהיה גבוהה יותר והמשמעות היא שתוספת  –

 העלות של רמת השרות נמוכה מתוספת התקציב. 

את שיעור השפעת תוספת הרכיבים. בדיוק בשביל זה פותח מחשבון במשרד מישו"ר  תמיד מומלץ לבדוק

י, מנהלת המחלקה למקסום תקציבים ותוכלו לפנות לרפרנטית שלכם או למירי סוקולבסק

<miris@cpa.mishor.co.il>. 
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