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  ועדכוני תקציב מועדי הגשה

 מועדי הגשה:

 בת תלמידים, מורים וקולות קוראיםדיווח מצ

 25/10/2018  תאריך אחרון לדיווח להקצאת תקן –תי ספר יסודיים ב

 30/10/2018     בקשה לגמול ריכוז בי"ס קטן

 

 

 גמול ריכוז בי"ס קטן 

  בחוזר מנכ"ל משרד החינוך פרסמו הנחיות לקבלת תקצוב גמול ריכוז לבתי ספר קטנים.

מספר כיתות קטן. מול ריכוז מקצוע קיימת מכסה מוגבלת של גמולי ריכוז לעובדי הוראה במוסד שבו 

 .4%קטן נועד לריכוז של מקצוע הנלמד בכיתה בלבד. גובה הגמול הוא 

 לבקש תקציב לגמול ריכוז?מי יכול 

  כיתות. במקצועות המפורטים בחוזר. 12–5בתי ספר יסודיים שבהם מספר הכיתות הוא 

    ש"ש. 48ל  24או לחילופין מוסד על יסודי במקצוע הנלמד בין 

 

 ?כיצד ניתן לקבל את התקציב

 ניתן להגיש בקשה לקבלת הגמול עבור עובד הוראה אחד בלבד בכל מוסד.      .1

על המנהל למלא טופס עבור עובד ההוראה לפי שלב החינוך שבו המורה המומלץ מועסק       .2

 )יסודי/על־יסודי( ולשולחו סרוק לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בחוזר.

 . 2018באוקטובר  31  תאריך אחרון להגשה      .3

 

 סיכוייו רבים יותר.שימו לב! מספר המכסות מוגבל, בית ספר שלא תוגמל במשך שנתיים 

 

 

 :תקציבעדכוני 

 תקציב קצובת ביגוד

החודש הועבר תשלום בגין קצובת ביגוד לעובדי ההוראה והסיוע. התקציב למשרה בהתאם להנחיות 

 התשלום: 

 

 ₪  2,118 4לפי רמה  עובדי הוראה 

 ₪  1,517 3לפי רמה  עובדי סיוע

 

 על יסודי, ובתעריף ילד בגנים. במוכרים בב נכלל בערך השעה במוסדות יסודי, כרכיב התקצי

 

 תקציב בגין חופשת קיץ –חינוך מיוחד 

עבור הוצאות העשרה ונלוות. שימו לב! יש לדווח על שעות  –החודש הועבר תשלום עבור חופשת קיץ 

ת עד חודשיים ממועד ביצוע החופשה. התקציב מתקבל לאחר הדיווח כתקציב או והחופשה המבוצע

 עלות כנמוך. 
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 דיווח סייעות -חינוך מיוחד 

החודש בוצע קיזוז על הפער שלא דווח. במידה וקוזז  –מוסדות שלא דיווחו על שעות הסייעות במלואן 

מומלץ לבצע בדיקה מעמיקה מול הדיווחים וביצוע השעות בפועל. לסיוע תוכלו לפנות  –למוסדכם 

 lhadas@cpa.mishor.co.i :להדס

 

 6102תוספת שקלית עדכון : כלל המוסדות

לעדכון השכר הנדרש בחודש קודם, משרד החינוך טרם עדכן את שיעורי התוספת ברכיבים  במשך

 9.2018הרלוונטיים. העדכון התקציבי צפוי בחודש 

 

 פורסמו קריטריונים לתקציב לשנת הלימודים תשע"ט –סייעת שניה בגני הילדים 

 ילדים לפחות.  30המונה  3-4לגילאי לסיעת שניה זכאי גן 

  ימים בשבוע )לא כולל שישי(, ובלבד שמועסקת סייעת  מיועד לסייעת שניה בחמישההתקציב

 ראשונה. 

  6-10לרשויות באשכולות  80%, ובשיעור 1-5התקציב מועבר בשיעור מלא לרשויות באשכולות . 

  ובלבד שאושרו ע"י וועדת חריגים 3מתחת לגיל  –ילדים חריגי גיל  2במספר הילדים יימנו עד ,

 מחוזית. 

  2019בפברואר  –המועד הקובע לבדיקת מספר הילדים המזכים. 

  תקצוב הסייעת השניה בהתאם למספר הילדים התקינים בגן.  –בחודשים ספטמבר ועד ינואר

, יקוזז תקציב הסייעת השניה 01-במידה ובחודש פברואר מספר הילדים בגן נמוך מ

דה במספר הילדים, וכן אלא אם תוגש בקשה מנומקת לסיבת הירי .לחודשים הקודמים

 הבעלות תתחייב להמשיך להעסיק את הסייעת עד לסיום השנה ללא תקציב.

  30.4.2019בקשה לוועדת חריגים ניתן להגיש עד לתאריך 

 אין לפצל את משרת הסייעת 

 ,'עליו חוק הפיקוח  או בגן שחל העסקת הסייעת בצהרוני ניצנים: בגן שמפעיל 'צהרון ניצנים– 

הוראה זו מוזכרת השנה גם בקול קורא ניצנים אולם  תעמוד לרשות הצהרון. הסייעת השניה

 עובדות אחת בבוקר ואחת בצהרון. 2ניתנת אפשרות לפצל את תפקיד הסייעת בין 

עובדות עם  2לא לכתוב סייעת סבב אלא סייעת שניה בלבד )הנחיית משרד החינוך  שימו לב!

 (רלוונטי אותה הגדרה בכל גן

 

 

 מיוחדחינוך 

בחודש האחרון אושר תיקון לחוק. התיקון מגדיר מחדש את  –תיקון לחוק החינוך המיוחד 

 האופן בו תלמיד מוכר כזכאי לחינוך מיוחד, וכן מאפשר להורים בחירה בסוג המוסד.

 10.7.18תיקון לחוק אושר ב 

 התחלה של פיילוט צפוי בשנת תש"פ.

 

 העיקריים בתיקון לחוק? הנושאים

 נציגייהיו הגורמים המובילים בוועדות 'וועדות אפיון וזכאות'.  תוקמנה במקומן. ועדות השמה . ביטול1

 משרד החינוך.

 .רמת הזכאותולגוריות ולאיזה קט ם הילד זכאי לשירותי חינוך מיוחד. הוועדה תקבע הא2

תת חינוך מיוחד כי - כיתה במוסד חינוך מיוחד -רויות: אפש 3-. ההורים יוכלו לבחור לשבץ את הילד ב3

 שילוב בכיתה רגילה במוסד רגיל. - לבמוסד רגי
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 זעקת הארגונים החברתיים:

 גם על פי אילוצים תקציביים. לכאורה ראשית הכח שיהיה בידי משרד החינוך שיקבע זכאויות 

 . במקרה וילדים רבים ישולבו בקבוצה אחתרגילהך ובחיניבוצע, אם יבחרו בכך ההורים, השילוב  -שנית 

ר ואין בידו את הכלים הדרושים להיפגע מאח יםחינוך הרגיל עלולהתלמידים שישולבו בבחינוך הרגיל 

  ק את המענה הנדרש.לספ

 

 על מוסדות לחינוך מיוחד? הצפויה מהי ההשפעה

ת ר עיכוב ומניעה לפתיחת תקני כיתושליטה של משרד החינוך בקביעת מספר התקנים עלולה לגרו

 נצרכים. 

 הבדל בין רשמי למוכר שאינו רשמי. לא צפוי 

 

 

 שכר עובדי הוראה

 

 ביגוד .1

₪  7-10 -כ –ם עודכנו בסכום זניח מיהסכוהחודש יש להעביר תשלום ביגוד לעובדי ההוראה והשירות, 

 למשרה מלאה. להלן הסכומים המעודכנים. 

 ₪  2,118 4לפי רמה  עובדי הוראה 

 ₪  1,517 3לפי רמה  סייעות 

לתוספת לקצבת  זכאים , וכן עובדי הוראה בחינוך הטכנולוגי )במקצועות מסויימים(.לחינוך גופנימורים 

 בחינוך הטכנולוגי.₪  557 -346 -י, וכבחינוך גופנ₪  676-1349כ הביגוד 

 יב ניצניםצתק

 רקע: 

 נוספים. ₪  285בנוסף ניתן לגבות עבור תוספות כ ₪.  650על  התעריף למודל הפעלה בסיסי עומד

 בסיסהשתתפות הורים  השתתפות המשרד אשכול הרשות

0-0 211 ₪ 01 ₪ 

4 001 ₪ 011 ₪ 

0-2 011 ₪ 001 ₪ 

7 611 ₪ 401 ₪ 
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 הגורמים השותפים בהפעלת התכנית:

 

 

 מצורפים כנספח הבדלים עיקריים בין תשע"ח לתשע"ט

 

 

 (ר"מיתמערכת ניצנים ומערכת )תקצוב •
 בקרה  •
 ריכוז פדגוגי והכשרות•
 (והיתר לבחירה 1-3אשכולות )מנהלת הזנה  •

 משרד החינוך

תשלום לספקים  / קבלת תקציבים / הגשת קול קורא :  אחריות•
 .  דווחים תקופתיים/ דווחים חודשיים / ומפעילים 

 תכנית עבודה פדגוגית/ רכז רשותי /  רשותיתועדת היגוי : מנגנון חובה•
. הרשות יכולה לבצע את הפעילות עצמאית או באמצעות מפעיל: ביצוע•

 תקורהלרוב תשאיר תקציב עבור 
:  למשל: הרשות יכולה להשאיר חלקים מהתוכנית להפעלה עצמאית•

גביה . העסקת סייעות ישירה. י הרשות"ומעלה אפשרי ע 4הזנה באשכול 
 .וכן הלאה

 רשות מקומית

 רישום והפעלה•

 רכז בית ספרי, סייעת, מפעילה –תפעול כוח אדם •

 חוגים והעשרה•
 גביה•
 דוחות ביצוע תקופתי/ דווח חודשי תלמידים וסמלים : דיווחים לרשות•

 מפעיל


