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מועדי הגשה

20/06/2019 			 	 	 	 מצבת	עובדי	הוראה	–	סגירת	מערכת	עוש”ר	לדיווחים	
31/11/2019 	 	 	 	 	 בקשות	לצרוף	לעוז	לתמורה	ע”י	עובד	ההוראה		
01/12/2019 	 	 	 	 	 בקשות	לצרוף	לעוז	לתמורה	ע”י	הבעלות	החל	מ	
11/06/2019 	 	 	 בקשות	לוועדות	חריגים	כניסה	ויציאה	מהרפורמה	עד	לתאריך		
10/09/2019 	 	 	 	 	 תאריך	אחרון	לדוח	ביצוע	תגבור	לימודי	יהדות	

פרוט	והרחבה	מי	זכאי,	בקשות	לועדת	חריגים	ועוד	ראה	בפוסט	שפורסם	בשנה	קודמת	קישור	<<<

עדכוני תקציב

גנים: גמול ליווי טיולים בגני ילדים

התקבל	תקציב	עבור	גמול	ליווי	טיולים	לגננות.	התקציב	התקבל	בנושא	שכל”מ	–	כתוספת	לתעריף	ילד.	סה”כ	כ	5.2	₪	
לילד,	ובמונחי	גן	–	כ-	171	₪	לגן	מלא.	

הפעילות	 כאשר	 	 הזכאות?	 חוץ.	 פעילות  או  לטיול  הוראה שמתלווים  לעובדי  ומיועד  תוספת שכר  הינו  טיול  גמול 
מסתיימת	לאחר	השעה	14:00	בצהרים.	ככל	שהפעילות	מסתיימת	מאוחר	יותר,	כך	גם	הגמול	גבוה	יותר.

משמעות תקציבית:	עד	כה	טרם	בוצעה	בקרה	תקציבית.	במקרה	וצוות	הגן	לא	היה	זכאי,	התקבל	התקציב	ושימש	לפעילות	
הכללית	בגן.	מאחר	ומדובר	בתקציב	זניח,	לא	נראה	חשש	לבקרה	תקציבית	כלשהי.

כלל המוסדות: סל קליטה, דמי שכפול ותשלומי חומרים - גזירת תלמידים

החודש	בוצעה	גזירת	תלמידים	אחרונה	ובהתאם	לכך	עדכון	סופי	של	נושאים	אלו	לשנת	תשע”ט

כלל המוסדות: שיפוצי קיץ

כמידי	שנה,	הועברה	מקדמה	לשיפוצי	קיץ	לרשויות	המקומיות.	
הינו	לפי	 ומיועד	לחידוש	מבנים	לקראת	שנת	הלימודים	הבאה.	מפתח	ההקצאה	 תקציב	שיפוצי	קיץ	מוקצה	לרשות	
תלמיד	/	כיתה,	והתקצוב	מוקצה	ע”י	משרד	החינוך	גם	למוסדות	מוכרים	שאינם	רשמיים	ומוסדות	פטור,	לפי	מפתח	
שיעור	התקציב.	בפועל	ניהול	התקציב	בהתאם	לשיקול	דעת	הרשות	והצרכים	בפועל	ועל	הרשות	לא	חלה	חובה	לבצע	
שיפוצים	או	העברות	כספים	למוסדות	אלו	או	אחרים	אולם	בכל	מקרה	ככלל	פעילות	הרשות,	על	הרשות	להיות	שקופה	

ושוויונית.
הרחבה: מה קורה כאשר הרשות אינה לוקחת אחריות על מוסדות מוכש”ר ופטור?

מעמדם	של	מוסדות	מוכרים	שאינם	רשמיים	מול	רשויות	מקומיות	אינו	מוסדר.	אין	חיוב	על	הרשות	להקצות	מבנה	למוסד	
מוכש”ר	ולפעול	לתחזוקה	שוטפת.	מוסדות	רבים	מוצאים	עצמם	נאלצים	לממן	תשלומי	בניה	יקרים	ו/או	לחילופין	לעמוד	
בתשלומי	שכר	דירה.	גם	מוסדות	שקיבלו	הקצאה	מהרשות	המקומית	–	במקרים	רבים	–	כאשר	מגיעים	להכנת	המבנים	
לשנת	הלימודים	הבאה	נושאים	בעול	המימון.	מאחר	ולא	קיימת	הנחיה	מפורשת	ומחייבת	לרשות	לשאת	באחריות	מבני	
ולבקש	את	התקציב	 המוסדות	המוכרים/הפטורים,	מוצאים	אלו	את	עצמם	חשופים	תקציבית.	מומלץ	לפנות	לרשות	

הצבוע	למוסד.	רשויות	רבות	נעתרות.	

על יסודי: מוחזקות 

בתי ספר בפריפריה – שיפוי לבתי ספר, שנועד לספק חינוך איכותי תוך גמישות מירבית בניהול התקציב. 
פורסם	חוזר	מוחזקות	לקראת	שנת	תש”פ.	העדכון	העיקרי	בחוזר	–	התאמה	לאשכולות	למ”ס	מעודכנים	שפורסמו	בשנת	
תשע”ט.	בתי	ספר	שמתוקצבים	או	עשויים	להיות	מתוקצבים	–	מומלץ	לבחון	האם	היה	שינוי		במדד	הפריפריאלי	בישוב	

המוסד.
מה זה תקציב מוחזקות?

תקציב	שנועד	לשפות	ולחזק	בתי	ספר	בפריפריה,	הן	על	חסר	בצוות	הוראה	איכותי,	הן	על	קבוצות	קטנות	וקושי	בפתיחה	
36	תלמידים	בכיתה(,	הרחבת	מגוון	 והשקעה	במגמות.	התקציב	ינוצל	למימון	כיתות	קטנות	)לעומת	התקן	–	פחות	מ	
המקצועות,	חלוקה	להקבצות,	ועד	20%	מסכום	ההקצבה	ניתן	לנצל	לעלויות	שאינן	הוראה	ישירה:	למידה	מרחוק,	שיעורי	

עזר,	עלויות	מיוחדות	לכח	הוראה	מרוחק	והוראה	פרטנית.
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מסלולי ההקצאה:
ההקצאה	ב-4	מסלולים	מקבילים,	כאשר	מוסד	יכול	להיות	מתוקצב	רק	באמצעות	מסלול	אחד	מהארבעה.	המסלולים:	

מדד	פריפריאליות	ישובי,	רשויות	מעורבות,	איום	בטחוני	ואיום	בטחוני	מוגבר.	
קישור לקריטריונים <<<

תגבור לימודי יהדות - בשורה? היו טובות ממנה...

בימים	אלו	כל	מוסדות	חינוך	שהגישו	בקשה	לתקצוב	תגבור	לימודי	יהדות	לשנת	תשע”ט	מקבלים	מכתבי	תשובה.
ערך	נקודה	המתקבל	הינו	0.48	ש”ח	עבור	8	חודשים.

תשלום שלב א’	–	לחודשים	1-4.19	הועבר	למוסדות	בחודש	נוכחי
תשלום שלב ב’	–	לחודשים	5-6.19	יועבר	למוסדות	לאחר	העברת	דוח	ביצוע
תשלום שלב ג’	–	לחודשים	7-8.19	יועבר	למוסדות	לאחר	בקרת	דוח	הביצוע.

את	דוחות	הביצוע	יש	להגיש	עד	לתאריך	ה	10.9.19. 
–	התשלום	 דוח	הביצוע	 ימהר	להגיש	את	 ביצוע.	ככל	שהמוסד	 דוח	 לדיווחי	 1.7.19	המערכת	תפתח	 ה	 החל	מתאריך	

האחרון	יתקבל	בהקדם.

תחשיב התקצוב למוסד – ל 8 חודשים:
ציון	מקסימלי	במוכש”ר:	82	נקודות,	כלומר:	תלמיד	מקבל	מקסימום	315	ש”ח	לשנה,	כ-12,000	לכיתה	לשנה.

ציון	מקסימלי	לת”ת	פטור:	68	נקודות,	כלומר:	תלמיד	מקבל	260	ש”ח	לשנה,	כ-10,000	לכיתה	לשנה.	
המשמעות	היא	שתקציבית	בשום	מצב	לא	נכון	להוסיף	שעות	בשביל	עמידה	בתכנית.	לכאורה	נחמד	למי	שבכל	מקרה	

מקיים	תכנית	מוגברת	ונהנה	מתמיכה.	

רשמית וסופית! רפורמת אופק חדש גם על מוסדות חינוך מיוחד במעמד מוכר שאינו רשמי

עם	הבשורה,	מאבק	של	3	שנים	הסתיים	בהישג.	את	המאבק	הובילה	הקואליציה	לחינוך	מיוחד,	ובמיוחד	רשת	ויצ”ו	אשר	
פנתה	לבג”ץ.	בדוח	מקצועי	שנערך	על	ידי	משרדנו	ב	2017,	הוכח	כי	השקעה	בילד	חינוך	מיוחד	במוסד	מוכש”ר,	נמוכה	

בעשרות	אלפי	₪	לעומת	השקעה	בילד	חינוך	מיוחד	במעמד	רשמי.	
קישור לדוח שנערך בשנת 2017 <<<

הקואליציה התמקדה בבקשה ל-3 נושאים מרכזיים:
1.	החלת	אופק	חדש.	אושר החל מתש”פ

2.	פתרון	לבינוי	ושיפוצים.	טרם	ניתן	מענה.
3.	תיקון	חסרי	תקציב	במודל.	ניתן	מענה	חלקי. 

בעקבות	בג”ץ	שהגישה	רשת	ויצ”ו,	הוקמה	ועדה	בין-משרדית	לבחינת	השוואת	התנאים	לתלמיד	החינוך	מיוחד	במוכש”ר.	
הועדה	הבין-	משרדית	קבעה	חד	משמעית	כי	יש	להשוות	את	תנאי	בתי	הספר	לחינוך	מיוחד	במעמד	מוכש”ר	לבתי	

הספר	הרשמיים,	ולהחיל	עליהם	את	אופק	חדש.	
החלת	אופק	חדש	על	מוסדות	במעמד	מוכר	שאינו	רשמי	הינה	תקדים	חשוב.	ופתח	להחלת	הרפורמה	גם	לגני	ילדים	

חינוך	מיוחד	במעמד	מוכש”ר,	ו/או	לרשתות	החינוך	העצמאי	ומעיין	החינוך.	
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ביקורת פתע בגני ילדים  - כך ערוכים לביקורת!
החודש האחרון לשנת הלימודים מנוצל לביקורות פתע. 

הביקורת מהותית ועשויה להשליך תקציבית על שנה מלאה.
טיפים ורשמים מהשטח ו- תודה למוסדות ששיתפו... 

המפתח?
	תדרוך	הצוות.	

	אסמכתאות	מידיות	זמינות	ומדויקות.

תדרכו הצוות כי 
	להתייחס	ברוגע	ובכבוד,	לספק	מענה	ענייני	ותמציתי.	

	לעדכן	את	הנהלת	המוסד	במידית.	
	לתעד	בכתב	ובצורה	בהירה	את	השתלשלות	העניינים	בזמן	אמת	והסברים	מלאים.	

האמינות	בזמן	אמת	המודעות	לדיוק	ולשלמות	המידע	מונעת	מהמבקר	להיגרר	ולטפס	על	מסקנות	מהם	קשה	לרדת.	כל	
מה	שלא	מוכח	בזמן	אמת	–	קשה	יותר.	

תלמידים:
	בבקרה	נבדקת	נוכחות	הילדים	מול	דיווח	הילדים.	

	היעדרות	של	מעל	10%	מהילדים	עלולה	לגרור קיזוז	לשנה	מלאה.
	היעדרות	ילדים	בגן	טרום	חובה	בו	לא	נצפו		31	–	עלולה	לגרור קיזוז	תקציב	הסייעת	השנייה.

	הדרכים	לבדיקת	זהות	הילדים	–	מגוונות	–	וכוללות	למשל	ספירה	בעין	של	מגירות	הילדים.
	רישומי	יומן	אינם	מספקים	אסמכתא	מספיקה	לנוכחות	ולקיומו	של	תלמיד,	הם	בהחלט	באים	בנוסף	לבדיקה	הכללית.	
	במידה	ובבקרה	שנערכת	חסרים	יותר	מ10%	מהילדים	–	חשוב	לתעד	אסמכתאות	נוספות	כמו	צילום	המגירה,	כמו	

תיעוד	אישור	מחלה	מרופא,	אישור	הורים	וכן	הלאה.	
אם	יש	הסבר	הגיוני	ומבוסס	להיעדרות	ילד,	חשוב	לומר	אותו	בזמן	אמת.	אח	של	ילד	מתחתן	ויש	לכם	הזמנה	–	מעולה.	

	וודאו	כי	מצבת	הילדים	המדווחת	מעודכנת	ומדויקת	ולא	כוללת	ילדים	לומדים	בגן/כיתה	אחרים.

צוות:
נבדקת	זהות	הצוות,	מספר	אנשי	הצוות.	אם	קיים	צוות	חסר	צפוי	דרישת	קיזוז	בהתאמה.	במקרה	חלילה	שלא	קיים	צוות	

חובה,	עלול	אף	להיפסל	רישיון	הגן.
	מומלץ	בכל	גן	לתעד	בצורה	מסודרת	את	טבלת	הצוות,	מה	שיאפשר	גם	לעובדת	מילוי	מקום	או	משלימה	חד	פעמית	

להיות	ערנית	מעורה	ובהירה.	מי	הגננת	ומי	המשלימה?	מי	הסייעת	ומי	המשלימה	ומהי	סייעת	שניה?
	וודאו	כי	דיווח	הגננת	והצוות	עדכני	ותואם	לצוות	המועסק	בפועל.

אם אתם רוצים שנערוך בגן ביקורת יזומה או יש לכם שאלות – 
 miris@cpa.mishor.co.il  פנו אלינו - מירי סוקולובסקי


