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חוזר חודשי מוסדות חינוך

 | מועדי הגשה

20/07/2018     	 	 	 	 חינוך	מיוחד:	בקשה	לשעות	יעוץ	

מודל תקציב חדש! ל'חימום/צינון' הופעל משנת תשע"ח

מי זכאי?	בתי	ספר	יסודיים	וחטיבות	עליונות	–	רשמי	ומוכש"ר.	
מהו המדד לחישוב?	מדדים	לחישוב:	מדד	שמ"ה	)שעות	מעל	הסקה(	מצביע	על	צורך	בחימום.	מדד	'אי	נוחות'	מצביע	

על	צורך	בצינון.
מהי נוסחת התקצוב?  

       הדירוג לישוב? הישובים	מחולקים	ל-4	רמות-	וקביעת	ניקוד	לכל	ישוב.

       התעריף לכיתה?	עלות	לכיתה	9	₪	ליום	*	מספר	ימי	הלימודים*	40%	)הנחה	היא	כי	רק	ב40%	מהימים	
נדרש	חימום/קירור	נוסף(

       כיתות -	מספר	כיתות	נורמטיביות	במוסד.
מה השינויים העיקריים לעומת המודל הקודם? 

 התייחסות	שווה	לימי	צינון.	במודל	קודם	–	תקציב	חושב	עבור	חימום	בלבד.
	מודל	נוכחי	שקבע	מדרג	מצומצם	של	4	רמות	תקצוב	ברשויות.	במודל	קודם	-	שונות	בין	ישוב	לישוב	התבסס	

על	סקר	מספר	הימים	בהם	נדרש	חימום	בכל	ישוב.
	מודל	נוכחי	גם	בית	ספר	יסודי.	במודל	קודם	-	חושב	התקציב	לחטיבה	עליונה	בלבד.

מועד העברת התקציב	ינואר	בכל	שנה.	)בשנת	תשע"ח	בלבד	–	תקציב	יועבר	בחודש	יולי(.
בעלות שתיקצובה יופחת	בתקופת	המעבר	בשנים	2018-2019	–	בעלויות	שבהתאם	למודל	החדש	יהיו	זכאיות	לפחות	

מ50%		משנה	קודמת,	יקבלו	השלמה	עד	ל	50%	מתקציב	שנה	קודמת.	

ניקוד לישובמדד סטית התקן לישוב

0	–	לא	זכאי	לתקציבעד	0.5	סטיית	תקן	מעל	הממוצע	הארצי

1טווח	0.5	–	1	סטיית	תקן	מעל	הממוצע	הארצי

1.5טווח	1	–	1.5	סטיית	תקן	מעל	הממוצע	הארצי

2מעל	1.5	סטיית	תקן	מעל	הממוצע	הארצי

עלותימי לימודמוסד
40% מהימים * 9 ₪ ליום

220792עלות	יסודי1

210756עלות	חט"ב2

210756עלות	חט"ע3

277997עלות	מיוחד4



ינואר 2018

-2-

יולי 2018

 | תקציבים

כלל המוסדות: עדכון הבראה

החודש	הועבר	תקציב	להבראה	לכלל	המוסדות.	בהתאם	לתעריף	יום	הבראה	כ	426	₪	ליום	הבראה.	עדכון	ההבראה	הן	
לעובדי	הוראה	והן	לעובדי	שירות.

כיצד תאתרו את תקציב ההבראה?
בגני ילדים	–	התקצוב	ע"י	הגדלת	תעריף	ילד.	הגדלת	התעריף	כוללת	דמי	הבראה	עבור	גננת	וסייעת	)ללא	גננת	משלימה.	

זכאית	אך	אינה	מתוקצבת(.	
ביסודי מוכר שאינו רשמי	–	תקצוב	הבראה	לעובדי	הוראה	באמצעות	הגדלת	תעריף	שעה.	ולשרת	ולמזכיר	–	באמצעות	

הגדלת	המרכיב	הקבוע.	
במוסדות על יסודיים	–	הבראה	לעובדי	מינהל	באמצעות	הגדלת	השכל"מ	לתלמיד,	והבראה	לעובדי	הוראה	–	ברכיב	נפרד	

במוכרים.	
בהכשרת עובדי הוראה	–	אין	הגדלת	ערך	שעה.	הערך	השנתי	מגלם	את	רכיב	ההבראה.

שיפוצי קיץ ומפגעי בטיחות
התקציב	מועבר	לרשויות	המקומיות	בגין	כלל	בתי	הספר	ברשות.	מדובר	בתקציב	"סל"	לרשות	אשר	חלוקתו	נתונה	
לשיקול	דעת	הרשות.	כמובן	ששיקול	הדעת	צריך	להיות	שקוף	ושוויוני.	למשל:	מבנה	חדש	שלא	נדרש	לשיפוצי	

קיץ	לעומת	מבנה	ישן.
מפתח	התקציב	–	תעריף	פר	תלמיד	בחינוך	הרגיל	ותעריף	פר	כיתה	בחינוך	המיוחד.	

)*(	לפי	ממוצע	30	תלמידים	בכיתה.

כלל המוסדות: מענק יובל

בוצע	תשלום	מענק	יובל	בנושאים	הרלוונטיים.
גני ילדים! בגני	הילדים	התשלום	אינו	אוטומטי	אלא	מבוסס	על	דיווח	פרטני	של	הגננות	הזכאיות.	מומלץ	לבדוק	

האם	התקציב	שהתקבל	תואם	לדיווח	שהועבר.
כלל המוסדות: החזר שכר לימוד

החודש	הועבר	תקציב	עבור	החזר	שכר	לימוד.	חשוב	לבצע	בדיקה	בגין	אלו	עובדי	הוראה	התקבל	תקציב,	ולוודא	
העברת	התשלום	הנדרש	לעובדי	ההוראה	הזכאים.

שימו לב!

קיימים	מצבים	בהם	מאושר	מענק	לעובד	הוראה,	אך	פרוצודורלית	לא	הועלה	מסמך	לימודים,	ולא	קיים	אישור	
ורדה	 לגב'	 החינוך	 למשרד	 פנו	 	– אושרו	 מורים	 אלו	 לוודא	 בכדי	 תקציב.	 תקבל	 לא	 הבעלות	 אלו	 במקרים	 רכז.	

בורובסקי	מפקחת	השתלמויות	עו"ה. 

דוגמא לבית ספר  8 כיתות )*(עלות תלמיד

23.275,585תלמידי	רשמי

17.454,188תלמידי	מוכש"ר

13.963,350תלמידים	בפטור

12.883,091תלמיד	תרבותי	יחודי

לבית ספר  8 כיתותעלות כיתה חנ"מ

698.045,584כיתות	חנ"מ	רשמי

698.045,584כיתות	חנ"מ	מוכש"ר
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 | שכר מורים

כלל המוסדות: דמי הבראה
החודש	יש	לשלם	דמי	הבראה.	לדמי	הבראה	זכאי	כל	עובד	במשק	בוותק	של	שנה	לפחות.	)במגזר	הפרטי	התשלום	

יכול	להיות	מבוצע	במהלך	הקיץ	חודש	יוני	עד	אוגוסט(
החישוב: מספר	ימים	בהתאם	לותק	*	426	₪	*	היקף	משרה

הדגשים
	תעריף	ליום	הבראה:	תלוי	ענף.	426 ₪	במגזר	הציבורי	לעומת	378 ₪	במגזר	הפרטי.	לעובדי	הוראה	וסיוע	יש	

לשלם	תעריף	וימים	בהתאם	למגזר	הציבורי	–	בדומה	למוסד	רשמי.
יותר	ממשרה	מלאה.	עובד	 לא	 יש	להכפיל	בשיעור	המשרה	של	העובד,	אך	 	היקף	המשרה	שהעובד	מועסק:	
הוראה	שמועסק	אצל	יותר	ממעסיק	אחד,	וסה"כ	היקף	ההעסקה	מעל	100%	משרה,	זכאי	לקבל	מכל	מעסיק	דמי	

הבראה	יחסיים.
	מספר	ימי	הבראה:	תלוי	וותק,	תלוי	ענף.	להלן:

לשירותכם! מחשבון הבראה לשימוש חופשי ב'מחשבון החכם'. קישור <<<
כלל המוסדות: מענק יובל

מענק	יובל	הינו	תוספת	שכר	שנתית	בשיעור	60%	מהשכר	החודשי.	בחטיבה	העליונה	זכאים	לאחר	25	שנות	וותק.	
בגנים,	יסודי	והכשרת	עובדי	הוראה	–	במעמד	מוכש"ר	-	זכאים	לאחר	30	שנות	וותק.	

בדוח	 המופיע	 המשרה	 לשיעור	 בחישוב	 להצמד	 חשוב	 המשרה.	 לשיעור	 בהתאם	 יובל	 למענק	 הזכאות	 לב!	 שימו 
הזכאות	במערכת	עוש"ר.	מתקבל	בהתאם	להיקף	משרה	ועד	למשרה	מלאה.	בדוח	זה	שיעור	המשרה	משקלל	משרות	

נוספות	מוסדות	נוספים.	
כלל המוסדות: דירוג סייעות - עדכון תוספת 2016

סייעות:
סכום	תוספת	שקלית	2016	החל	מיום	1.6.2018	-	158.1		₪	במקום	102.93	₪

שיעור	תוספת	אחוזית	2016	החל	מיום	1.6.2018	-	2.125%	במקום	1.375%. 
על יסודי - דירוג על יסודי ותוספת 2016:

בהתאם	להסכם	הקיבוצי	מיום	14.03.20180	סכום	תוספת	שקלית	2016	החל	מיום		1.6.2018:
לעובדי	הוראה	בדרוג	על	יסודי	ובדרוג	עוז	לתמורה	מלא	מנהלים:	751.18		₪	במקום	620.43	₪	.	

לעובדי	הוראה	בדרוג	עוז	לתמורה:	965.03	₪	במקום	834.28	₪.

ותק בשנים מגזר ציבורי / הוראהימי הבראה
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פורסם חוזר היערכות לשנת הלימודים תשע"ט בחינוך המיוחד

דגשים	עיקריים	מהחוזר:
 נוהל אישור תקן לכיתות חינוך מיוחד

 סל שח"מ פרא רפואי:
שיעור	התקצוב	לשנת	הלימודים	תשע"ט	יעמוד	על	80%.	חשוב!	תלמידים	שיקלטו	לאחר	25.10.18	לא	יכללו	בתקציב	

סל	שח"מ.
 שעות יעוץ:

תקן	שעות	יעוץ	אינו	אוטומטי	אלא	נדרש	בבקשה.	יש	להגיש	את	הבקשה	לשעות	יועץ	עד	לתאריך	15.7.18.


