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חוזר חודשי מוסדות חינוך
 | מועדי הגשה

25/11/2018 	 	 	 עובד הוראה	–	הגשת	בקשות	להחזר	שכר	לימוד/מענק	שעות	
29/11/2018 	 	 	 	 	 	 	 תמיכות	עמותות	עירית	ירושלים	
30/11/2018 	 	 	 	 בי"ס חינוך מיוחד –	דיווח	מטפלים	בפרא	רפואי	)סל	שח"ם(	
יסודי ועל יסודי דיווח	תשלומי	הורים	במערכת	אפיק,	ראה	הרחבה	חודש	6    30/11/2018
על יסודי	-	בקשה	להכרה	בציוני	בגרות	פנימיים	שנתיים	וציונים	בית	ספריים	שנה"ל	תשע"ט	 30/11/2018
31/12/2018 	 	 	 הגשת	בקשה	להפעלת	צהרונים	ע"י	משרד	העבודה	והרווחה		
28/02/2019 	 	 	 	 גנים	–	תאריך	אחרון	לדיווח	סייעות	-	ראה	הרחבה	באתר	
28/02/2019 	 	 	 	 על יסודי	-	תיקוני	כיתות	ותלמידים	חריגים	במערכת	שכ"ל	

בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים:
31/11/2018 	 	 	 	 	 	 	 	 דיווח	במערכת	
31/12/2018 	 	 	 	 	 	 	 אישור	חתום	ע"י	רואה	חשבון	
30/05/2019 	 	 	 	 מועד	אחרון	לשינויים	במצבת	המורים	כולל	החתמת	רו"ח	

 | תקציבים

בחודש	נוכחי	מרבית	התקציבים	התקבלו	בהתאם	לנתוני	שנת	תשע"ט.	סעיפים	מיוחדים:
מוסדות היסודי והחינוך המיוחד	-	התקבלו	מקדמות	על	בסיס	שנת	תשע"ח.	שיעור	המקדמות	הינו	100%-80% 

מנתוני	שנה	קודמת.	מקדמות	מחושבות	כרגיל	על	רוב	התקנות	והסעיפים	אך	לא	על	כולם.
נוכחי	 בחודש	 מופיעות	 שאינן	 ידניות	 מקדמות	 קודמת.	 שנה	 ע"ב	 מקדמות	 התקבלו	 	– עו"ה	 להכשרת  מוסדות 

במערכת	מית"ר.
ניצנים גני ילדים ובתי ספר -	בוצע	חישוב	עבור	רשויות	שהגישו	דוחות	ביצוע,	במקביל	קוזזה	המקדמה.

איחוד משכורות:
	החודש	בוצע	תשלום	מקדמה	בנושא	השאלת	מורים	על	בסיס	שנה	קודמת.	החל	מחודש	הבא	יופחת	גובה	

המקדמה	ל-	70%	בנושא.	
	שאילת	איחוד	מורים	בוצע	חישוב	לחודשים	ספטמבר	–	אוקטובר	2018	על	פי	נתוני	מערכת	במקביל	קוזזה	

המקדמה	ששולמה.

ביקורת משרד הבריאות במסגרות לתלמידים אוטיסטים

בחודשים	אלו	משרד	הבריאות	מבצע	ביקורת	שרותי	טב"מ	במסגרות	לילדים	אוטיסטים.	הבדיקה	מבצעת	השוואת	
תקני	כח	האדם	בפועל	לתקני	כוח	האדם	שנקבעו	בתכנית	הטיפולים	ע"י	משרד	הבריאות	ובקרת	החוסרים.	לצורך	
זה	מתבקש	המוסד	להעביר	מצבת	כוח	אדם	מפורטת	ברמה	יומית,	תלושי	שכר	ודוחות	נוכחות.	בנוסף	נערכים	
ביקורי	שטח	במסגרות	העמותה.	הביקורת	מבוצעת	ע"י	משרדי	רו"ח	חיצוניים.	מועברת	טיוטה	לתגובה	ולאחר	מכן	

צפויים	קיזוזים	כספיים.	הביקורת	מבצעת	גם	בדיקת	נושא	גביית	כספים	מהורים	בהתאם	למגבלות.
החוזר	המנחה	הינו	חוזר	משרד	הבריאות	לאמות	מידה	לטיפול	6.11.2013:	תקן	-	סך	הכל	14	ש"ש	לילד	במישרין	
ובעקיפין	)עקיפין	–	ישיבות	צוות	דווח	וכיוצ'	המבוצעים	ע"י	הצוות(	גביה	–	בגנים	טיפולים	ובמסגרות	חוץ	רשאי	
נותן	השירות	לגבות	השתתפות	עצמית	רק	בהתאם	לסכומים	שאושרו	על	ידי	משרד	הבריאות	)כ	650	₪	לחודש	

סל	תוספתי(		ובמעונות	יום	שיקומיים	לא	יגבו	כלל,	קישור	לחוזר	<<<

דיווח תלמידים במוסד על יסודי

בשנת	הלימודים	תשע״ט	תחילת	זכאות	התלמידים	לשכ״ל	בחטיבות	העליונות	יהיה	כדלקמן:	
	תלמיד	שידווח	עד	תאריך	31.12.18	במצבת	התלמידים	של	המוסד,	זכאותו	לשכ״ל	תחושב	מיום	כניסתו	למוסד.	
תאריך הדיווח	ולא	בתחולה	רטרואקטיבית	 	תלמיד	שידווח	מתאריך	1.1.19	חישוב	שכר	הלימוד	עבורו	יהיה	

מתאריך	הכניסה.

http://www.mishorcpa.co.il/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%98%D7%91%D7%9C/
http://www.mishorcpa.co.il/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%98%D7%91%D7%9C/
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ימים לשיפוישיעור ימי המחלה שנוצלו

8	מתוך	35%30	-	0% 

6	מתוך	64%30	-	36% 

אין	זכאות	לשיפוי 100%	-	65%

שיפוי ימי מחלה

יסודי	 העל	 במוסדות	 מנוצלים.	 בלתי	 מחלה	 ימי	 בגין	 פרישתו	 בעת	 למורה	 הניתן	 שיפוי	 הינו	 מחלה	 ימי	 שיפוי	
והכשרת	עובדי	הוראה	השיפוי	מתוקצב	ע"י	משרד	החינוך.	

נתונים המשליכים על גובה השיפוי:
1.	שיעור	המשרה	ויתרת	ימי	המחלה	בכל	שנה	משנות	ההוראה	של	העובד	)בתרגום	לשעות(	המידע	הנדרש	כולל	
העסקה	במוסדות	קודמים	ופרוט	לפי	שנים.	נתוני	הדיווח	נבדקים	מול	הנתונים	שדווחו	במצבת	המורים.	במידה	

והיקף	המשרה	אינו	תואם	לדיווח	השיפוי	יהיה	הנמוך	מביניהם.
2.	שיעור	ניצול	המחלה	במהלך	שנות	העבודה:

הדגשים נוספים:

 | שכר מורים

תלמידי 07 במוסד על יסודי

תקצוב	תלמיד	מסלול	07	במוסד	על	יסודי	הינו	פי	3	מתלמיד	עיוני	רגיל.	לפיכך	חשוב	שלא	להפסיד	תקצוב	זה	
בגין	סיבות	טכניות.

מי זכאי? תלמיד	עם	לקות	למידה	שהחלטת	ועדת	ההשמה	הינה	"שיבוץ	בכיתת	חינוך	מיוחד	בבי"ס	רגיל"	אשר	לא	
נמצאה	עבורו	כיתה	לחנ"מ	וע"כ	משובץ	בכיתה	רגילה.

תהליך אישור התלמיד: 
	על	ביה"ס	להעביר	אל	המפקח	על	החינוך	המיוחד	בקשה	לאישור	זכאות	למסלול	07	לתלמיד	חדש.	)עד	ה	

)31.10.18
	ביה"ס	ידווח	על	התלמיד	במצבת	התלמידים	)מנב"ס(	במסלול	אישי	07
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	המפקח	יעביר	את	טופס	הבקשה	)נספח	2(	חתום	על	ידו	לאישור	סופי	של	האגף	לחינוך	מיוחד.		מומלץ	לוודא	
מול	המפקח	כי	התלמידים	אושרו	על	ידו	וכי	העביר	את	הטופס	לאגף.	)עד	ה	30.11.18(

	עד	לאישור	זכאות	התלמיד	יופיע	התלמיד	כשגוי	בפורטל	שער	)פרצוף	אדום(	
תלמיד	שעבר	מוסד	לימודים	–	ביה"ס	הקולט	נדרש	למלא	טופס	בקשה	ולהעביר	לחתימת	המפקח.

ביה"ס	בו	יותר	מ	40%	מתלמידיו	קיבלו	זכאות	בוועדת	השמה	יועבר	לפיקוח	על	החינוך	המיוחד.

       | שכר

מעונות יום - מענקי חגי תשרי ופסח תשע"ט- 2019
בהתאם	להסכמות	שהושגו	עם	פתיחת	שנת	הלימודים	תשע"ט	מפעילי	מעונות	יום	זכאים	להיכלל	בהסדר	תשלום	

מענקים	לעובדים.	
מענק	חג	לעובדת	הינו	בסך	1,500	₪	ברוטו	לחג,	סך	הכל	3,000	₪	ברוטו,	כ 3,400 ₪ עלות מעביד.

התקצוב	למפעילי המעון	הינו	1,700	₪	חגי	תשרי	ו	850	₪	עבור	חג	הפסח, סך הכל 2,550 ₪ למעביד. 
מפעיל	המעון	נדרש	לספוג	50%	מעלות	מענק	חג	הפסח	כלומר	סך	הכל	850	₪	על	חשבון	מפעיל	המעון.	תקצוב	

משרד	הרווחה	נעשה	בהתאם	למספר	תקני	עובדים	)ולא	מספר	ילדים(	ואינו	מועמס	על	ההורים.

ניסןתשרי

1,500 ש"ח1,500	ש"חברוטו	לעובד

1,700	ש"ח1,700	ש"חעלות	למעביד

850	ש"ח1,700	ש"חתקצוב	לבעלי	המעון

850 ש"ח0על חשבון המעון
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צהרוני משרד העבודה והרווחה תשע"ט 

בימים אלו פורסם נוהל פתיחת מוטב לצהרונים לשנת תשע"ט. בהתאם	להחלטת	ממשלה	2659	מלפני	יותר	משנה,	
להפעלה	 נועדו	 והם	 ניצנים	 לפרוייקט	 והרווחה	במקביל	 ע"י	משרד	העבודה	 מופעלים	 להיות	 יכולים	 יהיו	 צהרונים	

באשכולות	אשר	זכאות	השתתפות	משרד	החינוך	בפרוייקט	ניצנים	מזערי.	
הגשת הבקשה עד ל 31.12.2018. סבסוד הורים זכאים יעשה רק ממועד אישור מוטב למפעיל הצהרון. 

ההשתתפות במימון תינתן בכפוף למגבלת התקציב בשיטת כל הקודם זוכה.

לצורך	הפעלת	הצהרון	נדרש	רשיון	הפעלה	או	אישור	ממשרד	החינוך.	)קיצור	דרך:	במידה	שהצהרון	פועל	במבנה	
של	מוסד	חינוכי	)מוכר	שאינו	רשמי(	בעל	רישיון	הפעלה,	או	במקרה	שפועל	במבנה	של	מוסד	חינוך	רשמי(.	כמוכן	יש	

להמציא	מסמכי	עוסק,	ניהול	ספרים	וכן	הלאה.

3(	בין	היתר	נדרש	המפעיל	להפעיל	הצהרון	בהתאם	להוראות	 מפעיל	הצהרון	נדרש	למלא	כתב	התחייבות	)נספח	
שקבע	משרד	החינוך	במסגרת	תכנית	"ניצנים"	בשינויים	המחוייבים,	לרבות	לעניין	שעות	פעילות	הצהרון,	הפעלת	
חוגי	העשרה	)לפחות	חוג	אחד	בשבוע(,	מספר	ילדים	מקסימאלי,	היקפי	כח	האדם	)שני	עובדים	עד	30	ילד.	תוספת	
כוח	אדם	שלישי	תאפשר	קליטה	של	עד	35	ילד(,	קיומו	של	ביטוח,	מתן	ארוחת	צהריים	חמה	ומזינה	בהתאם	לנהלי	
משרד	החינוך	והבריאות	)נושא	זה	דרוש	עיון	שכן	בקול	קורא	ניצנים	קיימת	שורה	התחייבות	של	ספקי	מזון	ויש	לבחון	

כיצד	ניתן	להשליך	על	מפעיל	צהרון	פרטי	המספק	מזון	עצמאית(.	

משרד העבודה והרווחהמשרד החינוךגורם מתקצב / מסבסד

צהרוניםניצניםפרוייקט

גיל	3-8טווח	גילאים
גנים	ובתי	ספר

גילאי	5.9-2.9
)אלא	אם	אישרו	שנה	נוספת(

אשכולות	5-1	השתתפות	משמעותית.	אשכול	רשות
אשכולות	6	ועד	10היתר	שולית	וזניחה.

הפעלה	באמצעות	הרשות	המקומית	או	גורם	מפעיל
מפעילים	זכיינים	מטעמה

הפעלה	באמצעות	מוטבים	פרטיים

השתתפות	במימון	להורה	זכאי	בלבד	לפי	כלל	התלמידים	המשתתפים	בתוכניתזכאי	להשתתפות	המשרד
מבחן	תעסוקה	והכנסה

התחייבות לפעול בהתאם לרמת השרות והכללים של מסגרת תוכנית ניצניםסטנדרט הפעלה
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פעילות להכשרת מנהיגות נוער "עמיתים משפיעים" 
למניעת סמים ואלכוהול

מוסדות זכאים:	מוסדות	שבנו	תוכנית	הכשרה	ביישוב
מרכיבים מתוקצבים:	הכשרת	מנהיגות	נוער

	תאריך	אחרון	להגשה:	8.11.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

תמיכה בתחום מדרשות ליהדות ולימודי ארץ ישראל

מוסדות זכאים:	מדרשות	ליהדות	וללימודי	ארץ	ישראל
)שיפוצים	 ושיפוצים	 הדרכה	 מתוקצבים:	 מרכיבים 

למוסדות	המפעילים	אכסניה	בלבד

	תאריך	אחרון	להגשה:	2.12.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה למורים בחינוך 
היסודי

עובדי	 להכשרת	 אקדמאים	 מוסדות	 זכאים:	 מוסדות 
הוראה.

מרכיבים מתוקצבים:	שכר	הוראה,	החזר	שכ"ל	ורכז.

	תאריך	אחרון	להגשה:	20.11.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

תמיכות באנשים עם מוגבלויות

לקריטריונים	 בהתאם	 המוסדות	 כלל	 זכאים:	 מוסדות 
ספציפיים

מרכיבים מתוקצבים:	קיימות	מספר	אפשרויות	לבקשות:	-	
רכישת	רכב	להסעת	נכים	/	טיפול	באנשים	עם	מוגבלויות	
טיפול	 	/ הסיכון	 רצף	 על	 לנוער	 מפתנים	 של	 שיפוצים	 	/
	/ איבה	 פעולות	 לנפגעי	 סיוע	 	/ ושיקומם	 שמיעה	 בלקוי	

תוכנית	התנדבות	שיקומית.

	תאריך	אחרון	להגשה:	2.12.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

תמיכה בתחום מוסדות חינוך ולמידת מבוגרים

זכאים:	מלכ"ר	שפעילותו	העיקרית	היא	בתחום	 מוסדות 
למידת	מבוגרים	)מבוגר	–	החל	מגיל	18( 

תכנים	 )הוצאת	 לימודית	 פעילות	 מתוקצבים:	 מרכיבים 
לימודיים,	קיום	ימי	עיון	וכו'(

	תאריך	אחרון	להגשה:	2.12.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

תמיכה להכשרת אקדמים לקידום הוראת האנגלית 
במערכת החינוך

מוסדות זכאים:	מוסדות	אקדמאים	להכשרת	עובדי	הוראה
מרכיבים מתוקצבים:	שכר	הוראה,	החזר	שכר	לימוד	ורכז

	תאריך	אחרון	להגשה:	8.11.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

קול קורא לתקצוב בעלויות עבור הפעלת תוכנית 
התקשוב החדשה בבתי הספר בשנה"ל תשע"ט 

שולבו	 טרם	 אשר	 וחט"ע	 חט"ב	 יסודי,	 	 זכאים:	 מוסדות 
לתוכנית	תקשוב	לאומית	בגישת	ענן

	- ותקשורת	 מחשוב	 הוצאות	 מתוקצבים:	 מרכיבים 
הצטיידות	חד	פעמית	והוצאות	שוטפות

	תאריך	אחרון	להגשה:	17.11.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

הצטיידות למוגבלים בראיה ושמיעה

מוסדות זכאים:	בעלויות	על	מסגרות	חינוך	רשמי	ומוכש"ר	
בכל	הגילאים.	

מרכיבים מתוקצבים:	ציוד	ועזרים	טכנולוגיים
.
 

	תאריך	אחרון	להגשה:	26.11.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

קולות קוראים

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/samim/Kol_Kore_2018/Daf_Merakez_Kol_Kore_2018.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/MivchanimLetmicha/Midrashot2019.htm
http://meyda.education.gov.il/files/hachsharatOvdeyHoraa/harchavatHasmachaAt.docx
http://www.molsa.gov.il/Subsidizing/PublicInstitues/Pages/PublishingAssaysSupport.aspx
http://www.molsa.gov.il/Subsidizing/PublicInstitues/Pages/PublishingAssaysSupport.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AdultEducation/Haktzava/Tmichot3a/MivchanyTmicha.h
http://meyda.education.gov.il/files/hachsharatOvdeyHoraa/AnglitAt.docx
http://edu.gov.il/tech/MadaTech/taknot/Pages/cloud.aspx
http://edu.gov.il/tech/MadaTech/taknot/Pages/cloud.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/Pages/announcement/calls.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/Pages/announcement/calls.aspx
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הצטיידות לתלמידים בחינוך המיוחד

צרכים	 בעלי	 תלמידים	 בהן	 מוסדות	 זכאים:	 מוסדות 
מיוחדים

מרכיבים מתוקצבים:	ציוד	ועזרים	טכנולוגיים

	תאריך	אחרון	להגשה:	26.11.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

תכנון ועיצוב מרחבי

מוסדות זכאים:	בתי	ספר	בכל	שלבי	הגיל	שפיתחו	מודלים	
למידה	חדשניים		

	₪	80,000 מרכיבים מתוקצבים:	הצטיידות	ושיפוצים	עד	
למוסד

	תאריך	אחרון	להגשה:	16.12.18
	קישור	לקול	קורא	<<<

קולות קוראים / המשך

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/Pages/announcement/call_5.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pituach/ItzuvChazut/M21Class.html

