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מועדי הגשה

08/11/2019 	 	 	 	 	 	 מלגות	לכתות	י"ג	י"ד	במוסדות	טכנולוגיים	
13/11/2019 	 	 	 	 	 הכשרת	עו"ה	-	עדכון	נתוני	תלמידות	שנה	א'		
15/11/2019 	 	 	 	 	 עובד	הוראה	-	הגשת	בקשות	להחזר	שכר	לימוד	
על	יסודי	–	עדכון	תלמידי	08	-	החודש ראה הרחבה        15/11/2019 
 30/11/2019 	 	 		 	 	 	 תשלומי	הורים	–	דיווח	במערכת	אפיק	
30/11/2019 	 	 	 	 חינוך	מיוחד	-	דיווח	מטפלים	בפרא	רפואי	)סל	שח"ם(	
30/11/2019 	 	 על	יסודי	–תלמיד	07	-	העברת	הדוחות	חתומים	ע"י	הפיקוח	למצבת	תלמידים	
30/11/2019 	 	 	 	 	 בקשות	לצרוף	לעוז	לתמורה	ע"י	עובד	ההוראה		
01/12/2019 	 	 	 	 	 בקשות	לצרוף	לעוז	לתמורה	ע"י	הבעלות	החל	מ	
01/12/2019 	 	 	 	 	 הכשרת	עו"ה	-	עדכון	נתוני	תלמידות	שנים	ב'	וג'	
30/11/2019 	 	 	 	 בי"ס	יסודי	ועל	יסודי	דווח	מצבת	מורים	-	דיווח	במערכת	
31/01/2020 	 	 	 	 	 	 	 אישור	חתום	ע"י	רואה	חשבון	
03/05/2020 	 	 	 	 מועד	אחרון	לשינויים	במצבת	המורים	כולל	החתמת	רו"ח	
גנים	–	תאריך	אחרון	לדיווח	סייעות	שניות	-	החודש ראה הרחבה     28/02/2020
30/06/2020 	 	 	 	 	 	 	 על	יסודי	–	דיווח	רמת	שירות	
30/06/2020 	 	 	 	 	 בי"ס	על	יסודי	תאריך	אחרון	לעדכון	תלמידים	

עדכוני תקציב

בחודש נוכחי מרבית התקציבים חושבו כבר בהתאם לנתוני שנת תש"פ ולא עוד מקדמות.
 סעיפים מיוחדים:

ניצנים - תשלום בגין כשרות נוספת לאשכולות 1-3
בוצע	תשלום	בגין	הפרש	העלויות	עבור	כשרות	הנוספת,	בוצעה	התחשבנות	סופית	עבור	תשע"ט.	מודל	הפעלת	צהרוני	
ניצנים	כולל	תקציב	קבוע	עבור	הזנה	בלי	להתחשב	בעלות	בפועל.	החיוב	של	משרד	החינוך	לרשות	נעשה	לפי	עלות	
הספק	בפועל.	כך	נמצא	כי	כאשר	עלות	הספק	זולה	יותר	–	נותרת	יתרה	תקציבית	להפעלת	הצהרון.	יתרה	אשר	מנוצלת	
לתוספת	כוח	אדם	או	תוספת	חוגים.	קיימות	רשויות	עם	יתרות	של	מליוני	שקלים!	כאשר	עלות	הספק	יקרה	יותר	–	מה	
שקורה	אצל	ספקים	בכשרות	מהודרות	מרשויות	החרדיות	–	נוצר	גרעון	של	מאות	ושל	מיליוני	שקלים.	המשמעות	היא	
שעל	מנת	לאזן	את	הפעילות	היה	חשש	שיהיה	צורך	לבצע	קיצוצים	בפעילות	חוגים	או	להגדיל	את	גודל	הקבוצות.	
משרד	מישו"ר	הינו	יועץ	תקציבי	למשכ"ל	המפעיל	את	רוב	הצהרונים	בארץ.	לאור	פעילות	אינטנסיבית	של	משכ"ל	
ומישו"ר	ושל	מרכז	השלטון	המקומי	–	התקבלה	סוף	סוף	השלמת	תוספת	תקציב	בגין	כשרות.	ההשלמה	התקבלה	
בגין	שנת	תשע"ט	והלאה.	לכאורה	תוספת	זו	רלוונטית	רק	לרשויות	–	והמידע	אמור	להופיע	בחוזרים	שאנחנו	מפיצים	
איכות	הפעילות	של	התלמידים	 על	 ומידית	 היא	בעקיפין	 כפי	שמובן,	ההשלכה	 אולם	 בעלויות.	 ולא	 בלבד	 לרשויות	

והסרת	החשש	לצמצום	החוגים	בפעילות	הצהרון.
מוסדות היסודי והחינוך המיוחד 

התקבלו	מקדמות	על	בסיס	שנת	תשע"ט.	שיעור	המקדמות	הינו	100%-80%	מנתוני	שנה	קודמת.	מקדמות	מחושבות	
כרגיל	על	רוב	התקנות	והסעיפים	כולל	הצטרפות	לרפורמת	אופק	חדש.

איחוד משכורות 
החודש	בוצע	תשלום	מקדמה	בנושא	השאלת	מורים	על	בסיס	שנה	קודמת.	החל	מחודש	הבא	יופחת	גובה	המקדמה	ל-	
70%	בנושא.	לגבי	שאילת	איחוד	מורים	בוצע	חישוב	לחודשים	ספטמבר	–	אוקטובר	2019	על	פי	נתוני	מערכת	במקביל	

קוזזה	המקדמה	ששולמה.
מוסדות על יסודי  

כמענה	לשאלת	לקוחות	רבים	–	נדגיש	כי	מוסדות	בהם	טרם	עודכנו	נתוני	תלמידות	כיתות	מב"ר,	אתג"ר	וחינוך	מיוחד	
קיבלו	תקצוב	נמוך	משמעותי	מצפי	התקציב	לשנת	תש"פ.
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סמינרים להכשרת עובדי הוראה תש"פ

בתאריך 6.11.19 הפיץ משרד החינוך חוזר הערכות לסמינרים לשנת תש"פ ולהלן נקודות עיקריות:

1. מכסות שנה א' תש"פ )שנה נוכחית( תגזר לפי נתוני התלמידות בתאריך 13.11.19 )בעוד שבוע!(
2.	שנים	ב'	וג'	יחושבו	כרגיל	בהתאם	לדיווח	שנה	קודמת	עד	לתאריך	הקובע	)1.12.18(

3.	הכשרה	חלופית	שנה	ג'	-	לא	תתוקצב.
4.	קיימות	4	קבוצות	דיווח	ו	2	קבוצות	תקצוב:

בדיווח יש לסווג: 
א.	לומדות	הוראה	בלבד

ב.	לומדות	הוראה	+	הכשרה	שאינה	מתוקצבת	קוד	38
ג.		לומדות	הכשרה	חלופית	בלבד	קוד	96 

ד.		לומדות	הוראה	+	הכשרה	מתוקצבת	)מה"ט/	טכנולוגי!(	קוד	37

בתקציב מכסות להוראה נכללות:
קבוצות	א	וב	לומדות	הוראה	בלבד	וכן	לומדות	הוראה	+	הכשרה	שאינה	מתוקצבת

בתקציב הכשרה חלופית נכללות: 
קבוצות	ג	וד	לומדות	הכשרה	בלבד	וכן	לומדות	הוראה	+	הכשרה	מתוקצבת.

תקצוב שעות 08 במוסדות על יסודי ותרבותי ייחודי

הרגילות	 הכיתות	 לתלמידי	 מיועדת	 התמיכה	 בלימודים.	 לתמיכה	 הנדרשים	 בתלמידים	 לתמוך	 מיועדות	 השעות	 	
חודשי	 	₪	100 כ	 0.25	ש"ש(	 )כ	 לתלמיד	חדש	 חודשית	 הינו	שעה	 גובה	התקצוב	 ייחודי.	 ותרבותי	 יסודי	 על	 במוסדות	
לתלמיד	ו	4	שעות	חודשיות	לתלמיד	ממשיך	)כ	1	ש"ש(	כ	400	₪	חודשי		לתלמיד.	התקצוב	הינו	על-פי	שכר	הוראה	
למורה	בדרגת	ב.א	עם	9	שנות	ותק	ולא	לפי	פרופיל	המורה	בפועל	או	פרופיל	המוסד.	התשלום	ניתן	אך	ורק	עבור	השעות	

שבוצעו	בפועל	ואשר	מדווחות	בדוח	ביצוע	ואיננו	כולל	החזר	נסיעות	או	כל	הטבות	אחרות.
בקטגוריה זו נכללים: 

א. תלמידים	חולים	-	עם	שובם	ללמידה.	תלמידים	שנעדרו	מעל	21	ימי	לימוד	רצופים	בגין	אשפוז	ו/או	מחלה	בבית.	או	
תלמידים	שהיעדרותם	אינה	רצופה	ויותר	מ	30	יום.

ב. תלמידים	עם	לקות	בשכיחות	גבוהה	-	תלמידים	שקיבלו	תמיכה	מתוכנית	השילוב	ומומלצים	לקבלת	המשך	תמיכה	גם	
בחטיבה	העליונה	על-ידי	מפקח	החינוך	המיוחד.

 הבקשה:	תועבר	לאגף	לחינוך	מיוחד	ונדרשים	לאישור	מנהלי	המתי"א	והמפקחים.	יש	להגיש	בקשה	בכל	שנה	מחדש.
 התקצוב:	יועבר	למוסדות	רק	לאחר	הגשת	דוחות	ביצוע	והוכחת	ביצוע	ותשלום	למורה.	הדוח	דו	חודשי	על	גבי	טופס	

ייעודי.	אפשר	להעביר	עד	3	חודש	ממועד	ביצוע.	איחור	לא	יתוקצב.	מועד	אחרון	להעברת	טופסי	הדיווח	הינו	1	ביולי.
הדגשים:

 ביה"ס	זכאי	לשעות	תמיכה	בגין	עד	10%	ממספר	התלמידים	במוסד.
שעות	 עבורם	 שאושרו	 תלמידים	 הבאות:	 מהקטגוריות	 באחת	 מאושרים	 שאינם	 תלמידים	 עבור	 הינו	 התקצוב	  

דיפרנציאליות,	תלמידי	07,	תלמידי	כיתות	מיוחדות:	מפתני"ם,	מרכזי	נוער,	כיתות	מרכז	חינוך	וכיתות	לב	ואתגר.
 השעות	המאושרות	הינן	שעות	בודדות	–	אפקטיביות.

 שעות	התמיכה	יינתנו	מעבר	לשעות	הלימוד	של	התלמיד	בכיתתו.

עדכוני שכר

כיצד יש לחשב תשלומי חגים לעובדים בחל"ד ולמלוי מקום?
1. תשלום חג לעובדי הוראה בחופשת לידה

עובדת	הוראה	בחופשת	לידה	זכאית	לחופשת	החג	בנוסף	לדמי	חופשת	הלידה	שלה.	ככלל	–	זכאות	חופש	לעובד	הוראה	
ומועד	 לב:	במידה	 יש	לשים	 דווקא	בתקופת	עבודתה.	אולם	 ואינה	מתקיימת	 ושווה	ערך	לכסף,	 זכאות	מוחלטת	 הינה	
חזרתה	במהלך	החג	או	אחריו	–	היא	זכאית	לתשלום	רק	אם	חוזרת	מיד	לאחר	החג.	תנאי	זה	נועד	לצמצם	ככל	הניתן	

מצבים	בהם	גם	העובדת	הקבועה	וגם	ממלאת	המקום	זכאיות	לתשלום	חופשת	החג.
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חשוב	לשים	לב	שהזכאות	היא	לימי	החופשה	הנוספים	ולא	לימי	החג	עצמם	שלהם	אין	זכאות	מיוחדת	בחופשת	לידה.
2. תשלום חג לעובד הוראה ממלא מקום מעל 51 יום

עובד	הוראה	ממלא	מקום	מעל	51	יום	זכאי	לתשלום	אם	עומד	באחד	מהתנאים	הבאים:
אפשרות	אחת	-	חזר	לעבודה	ביום	שלאחר	חופשת	החג	ובתנאי	שמספר	ימי	עבודתו	לפני	החופשה	אינו	פוחת	מימי	

חופשת	החג.
אפשרות	שניה	-	למי	שלא	חזר	לעבוד	אחרי	החג	יש	שלושה	תנאים:	עבד	לפחות	3	חודשים	וכן	עבודתו	הופסקה	עם	

תום	הלימודים	בימי	הלימוד	שלפני	החג	וכן	העובד	הקבוע	לא	זכאי	לתשלום	עבור	החג.

ביקורת שכר משרד החינוך – גל ביקורות שכר החודש

בימים	האחרונים	נשלח	גל	נוסף	של	ביקורות	למוסדות	רבים	וכ	150	מוסדות	קבלו	מכתבי	ביקורת.	ביקורת	שכר	מבוצעת	
זכויותיהם.	הביקורת	הינה	מקיפה,	המוסדות	 כי	המורים	מקבלים	את	מלוא	 לוודא	 ע"י	מבקרי	משרד	החינוך	במטרה	
נדרשים	להציג	את	מלוא	הנתונים	של	עובדי	המוסד,	וכן	לבצע	חישוב	מלא	של	השכר	ואיתור	פערי	שכר	שהעובד	זכאי	
ולא	קיבלם.	ברוב	המוסדות	בוצע	בעבר	ביקורת	שכר.	הסבב	הנוכחי	מתמקד	בעקר	במי	שלא	קיבל	ביקורת	שכר	בעבר.
בדומה	לביקורות	שבוצעו	בשנתיים	האחרונות,	גם	ביקורת	זו	הינה	במתכונת	משולבת,	בה	מתבקש	המוסד	לבצע	חישוב	
מלא	של	חישוב	השכר	מחדש	לכל	4	השנים,	ולהגיש	למבקר	תחשיב	פערי	שכר	כבר	בשלב	ראשון.	את	החישובים	יש	
לגבות	באסמכתאות	כפי	שמפורט	בנוהל	ביקורות	שכר.	)נוהל	ביקורת	שכר	מתייחס	למתכונת	הישנה	ולא	עודכן	בהתאם	

למתכונת	המשולבת	החדשה(
השלבים בביקורת השכר: 

שלב א': חישוב פערים: הגשת	חישובי	השכר,	ונתוני	העובדים	-		נדרש	תוך	4	חודש	ביניהם	נתונים	מלאים	של	שעות,	
תפקידים	ונתוני	כוח	אדם	בהוראה.	וכן	טבלאות	מלאות	המציגות	את	חישוב	פערי	השכר.	

שלב ב': השבה:	נדרש	להגיש	אסמכתאות	על	תשלום	הפערים	לעובדים.	תוך	חודשיים	נוספים.	בהתאם	לנוהל	ביקורות	
שכר,	ביקורת	תוכל	להסתיים	עם	סיום	השבה	של	50%	מהפערים.	וקיזוז	תקציבי	של	50%	הנותרים.	בהתאם	לעדכון	

האחרון	מאגף	רישוי	בקרה	ואכיפה	–	נדרש	כי	50%	יחושבו	מכל	רכיב	בנפרד	)שכר,	גמל,	קרן	השתלמות(.
על מה תקפידו בביקורת השכר?

	תשלום	שכר	בהתאם	לדוח	נתוני	כוח	אדם	עדכני	לכל	שנה,	כולל	גמולים,	כפל	תואר.
טיפ!	פעמים	נתוני	עובדי	ההוראה	הקיימים	אצל	המבקר	תואמים	לשנה	האחרונה	ומוחלים	אחורה.	מומלץ	לשמור	בכל	

שנה	את	נתוני	כוח	האדם	העדכניים	לאותה	שנה.	
גננת	 למשל	 מוגדרת.	 הפרדה	 נדרשת	 בתלוש	 	– הדגשה	 השונים.	 לתפקידים	 שונה	 בין	תשלום	שכר	 להבחין	 יש	 	
המועסק	גם	בצהרון	נדרש	להציג	שכר	הצהרון	בשורה	נפרדת.	ללא	הצגת	תשלום	שכר	בשורה	נפרדת		בתלוש	לא	תקבל	

הביקורת	הפרדה	ותדרוש	תחשיב	קרן	השתלמות	על	כלל	השכר.	
	יש	לשים	לב	בגין	אלו	שנים	מבוצעת	הביקורת,	ולוודא	שהביקורת	לא	כוללת	שנים	שכבר	בוקרו.

	יש	לשים	לב	לסמלי	המוסד	המבוקרים	ולשלוח	רק	עובדים	המשויכים	לסמלים	אלו.	
	בנתוני	'קופות	גמל	ששולמו'	אל	תשכחו	לכלול	השלמת	תשלומי	פיצויים	ששולמו	לעובדים	שעזבו.	

 בביקורת הנוכחית תחול הקפדה מלאה על לוחות זמנים. אי שיתוף פעולה יגרור סנקציות.
	בגל	ביקורות	השכר	הנוכחי	צפוי ביצוע קיזוז קרן השתלמות בגין עובדים להם לא שולמה קרן השתלמות, גם 
במקרה שאינם זכאים לקרן –	שנה	ראשונה	ושניה	אצל	סייעת.	זאת	בניגוד	לנוהל	המפורסם	כיום	באתר	משרד	החינוך.	

בעניין	זה	נפרסם	הסבר	מורחב	בחוזר	בחודש	הבא.

לסיוע בנושאי ביקורות שכר, פנו לרחל רביץ, שותפה ומנהלת מחלקת סיכוני שכר 
rachel@cpa.mishor.co.il במחלקה 20 רואות חשבון ובודקות שכר האמונות על ביצוע מאות ביקורות שכר
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ביקורת ביצוע מוסדות על יסודי – גל ביקורות חדש ומהפכני 

בשנה	האחרונה	אגף	רישוי	ואכיפה	במשרד	החינוך	מבצע	בדיקות	עומק	על	הרכב	פעילות	מוסדות	על	יסודי,	וזאת	על	מנת	
להבין	את	הצרכים	בפועל	לצד	התקצוב.	מטרת	משרד	החינוך	הינה	לבחון	מחדש	ובזהירות	שלל	נושאי	אכיפה	ובקרה.	האם	
מלוא	התקציב	מנוצל	ליעדו?	האם	חלוקת	הסעיפים	נכונה?	האם	מבוצעת	גבייה	מהורים	מעבר	לנדרש	ובכפל	על	התקצוב?	וכן	
הלאה.	משרד	החינוך	נתקל	בקושי	לבצע	בקרה	ולנתח	מסקנות	מהירות	לגבי	מוסדות	החינוך,	לאור	העובדה	כי	רוב	המוסדות	
מבצעות	רישום	פעילות	בסעיפים	כוללנים.	על	מנת	לאפשר	למשרד	לבצע	ניתוח	בהיר	ומהיר,	המשרד	חותר	לחייב	פורמט	
דווח	אחיד	המופצל	לפי	סעיפי	התקצוב	השונה.	דווח	פרטני	לפי	סעיפי	תקצוב	מבוצע	כיום	למשל	במוסדות	להכשרת	עובדי	

הוראה,	אולם	נעשה	בצורה	בהירה	ובהתאם	לפילוח	של	תקנות	תקציב	שונות	ולא	ברזולציית	סעיפים	או	פיצול	סעיפים.
מספר	מוסדות	קיבלו	בחודש	האחרון	דרישה	להגשת	דוחות	ביצוע	ומילוי	פורמט	אחיד	באתר	משרד	החינוך.	בשלב	נוכחי	לא	
צויין	כי	מדובר	בבקרה	ולא	ידוע	האם	תהיינה	סנקציות	או	אלו	מסקנות	חותר	המשרד.	נכון	למועד	כתיבת	החוזר	–	הוברר	כי	
הפורמט	טרם	הושלם	ולא	קיימת	אפשרות	דווח.	בחוזרים	הבאים	נציג	את	פורמט	הדווח.	המלצתנו	היא	כי	בכל	מקרה	ישכיל	
המוסד	ויקל	על	עצמו	אם	יחתור	כבר	כעת	לקלוט	את	נתוני	הנח"ש	באופן	מפורט.	צד	הכנסות	–	פרוט	לפי	סעיפי	מית"ר.	צד	
הוצאות	–	הוצאות	בהתאמה	להכנסות.	כלומר	–	שכר	מורים	יוצג	בנפרד	משכר	הוראה	תוספתית	או	שכר	שעורי	עזר	או	שכר	
מגמות.	הוצאות	פדגוגיות	ותפעול	מעבדות	יוצגו	גם	הם	בנפרד	וכן	הלאה.	חשוב	כי	מוסד	יקדים	וינתח	את	תוצאות	פעילות	

הכספיות	טרם	קיומה	של	הבקרה	האמורה.
 

סייעת שניה בגני הילדים

תקציב סייעת שניה קיים כבר מספר שנים, אולם עדיין בעלויות שוגות באופן הדווח ובצורת ההפעלה. 
על מנת לא לפספס תקציב ועל מנת לא להיות חשופים לקיזוז בעקבות ביקורת, זה הזמן להתרענן 

במספר נקודות. קראו עד הסוף!
מי זכאי ולכמה?

	לסייעת	שניה	זכאי	גן	גילאי	3-4	המונה	30	ילדים	לפחות.	
	התקציב	מועבר	בשיעור	מלא	לרשויות	באשכולות	1-5,	ובשיעור	80%	לרשויות	באשכולות	6-10.	

	במספר	הילדים	יימנו	עד	2	ילדים	חריגי	גיל	–	מתחת	לגיל	3,	ובלבד	שאושרו	ע"י	וועדת	חריגים	מחוזית.	
	המועד	הקובע	לבדיקת	מספר	הילדים	המזכים	–	דווח	התלמידים	בחודש	פברואר	2020.

	בחודשים	ספטמבר	ועד	ינואר	–	תקצוב	הסייעת	השניה	מועבר	כמקדמה	בהתאם	למספר	הילדים	התקינים	בגן.	במידה 
ובחודש פברואר מספר הילדים בגן נמוך מ-30, יקוזז תקציב הסייעת השנייה לחודשים הקודמים,	אלא	אם	תוגש	בקשה	
מנומקת	לסיבת	הירידה	במספר	הילדים,	וכן	הבעלות	תתחייב	להמשיך	להעסיק	את	הסייעת	עד	לסיום	השנה	ללא	תקציב,	

לא	יבוצע	קיזוז.
	בקשה	לוועדת	חריגים	ניתן	להגיש	עד	לתאריך	30.4.2020 

	שיעור	תקצוב	הסייעת	השניה	הינו	בהתאם	לדיווח	על	עבודתה	בפועל	ועד	100%
	משרד	החינוך	מבצע	ביקורות	שכר	ספציפיות	על	הסייעת	השניה	–	מבקש	מהמוסד	נתוני	שכר	עבור	הסייעות	שדווחו	

במערכת	סייעותנט
 בקרות שטח – החל משנת תשע"ט מבוצעות בקרות שטח מקיפות בגני הילדים כולל בדיקת נוכחות של התלמידים 

ואנשי הצוות המדווחים.

הדגשים לגבי היקף העסקה ודווח:

	אין	לפצל	את	משרת	הסייעת	בין	שתי	עובדות.	בפרקטיקה	נראה	כי	בנתיים	אין	אכיפה	והקפדה	אולם	להקפיד	לא	לסווג	
כסייעת	סבב	אלא	סייעת	שניה

	התקציב	מיועד	לסייעת	שניה	בחמישה	ימים	בשבוע	)לא	כולל	שישי(,	ובלבד	שמועסקת	סייעת	ראשונה	במשרה	מלאה.	
יום שישי אינו מוכר  14:00	ולבצע	השלמת	שעות	ביום	שישי.  ניתן	להעסיק	סייעת	עד	השעה	 	המשמעות	היא	שלא	

כביצוע ואינו מתוקצב. 
	המשמעות	היא	גם	שאם	הסייעת	הראשונה	בגן	לא	הועסקה	במשרה	מלאה,	מבוצעת	הקטנת	תקציב	מהסייעת	השניה	

ובכך	בעקיפין	מתקיימת	כאן	בקרת	תקנים	גם	על	סייעת	ראשונה.
	העסקת	הסייעת	בגן	שחל	עליו	חוק	הפיקוח	על	הצהרונים	)בד"כ	מתוקצב	בניצנים(	–	חלה חובה כי תועסק סייעת שניה 
גם בצהרון.	הוראה	זו	רשומה	מפורשות	גם	בקול	קורא	ניצנים	וגם	בחוזר	משרד	החינוך	להעסקת	הסייעות.	ניתנת	אפשרות	

לפצל	את	תפקיד	הסייעת	בין	2	עובדות	אחת	בבוקר	ואחת	בצהרון.
	שימו	לב!	הנחיית	משרד	החינוך		הינה	לא	לכתוב	סייעת	סבב	אלא	רק	סייעת	שניה.


