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 ף"ח סיון, תש"י

 2020יוני,  10
                כבודל

 המקומי בשלטון החינוך מחלקות מנהלי
 מקומיות רשויות  גזברי

 בעלויות על גני ילדים ובתי ספר
  מוסדות חינוך מנהלי

 
  

 שלום רב,
 
 

 בשל נגיף הקורונה חינוך מסגרות  פעילות הגבלת בתקופתבגין תלמידי חוץ  תשלוםהנדון: 
   

, נוצרה מציאות חדשה התפשטות נגיף הקורונה בישראלההתמודדות עם המשבר הנגזר מרקע  על

בעלת השלכות רבות ומשמעויות שונות. במסגרת זו, בין השאר, הוגבלה פעילות מוסדות החינוך 

 .19.4.2020הגבלה זו הוסרה באופן הדרגתי, החל מתאריך . 15.3.20החל מתאריך 

לאור זאת נדרש משרד החינוך לבחון את ההשלכות גם בהיבטים הנוגעים לתשלום בגין תלמידי 

 החוץ.  

 
 :הבאים השיקולים הובאו זה במסמךהמובאות   בהנחיות

  הוצאות מ חלק, סגורים היו החינוך מבניבאופן מוגבל והחינוך פעלו  מוסדותבה בתקופה

 כך למשל:. המהוות את רכיבי האגרה הבסיסית לא בוטלו ולא צומצמו התחזוקה השוטפות 

לצד עלויות עלויות שכר כוח אדם, חלק מתשלומי הניקיון, חלק מהוצאות החשמל והמים. 

קבועות אלה, נוספו עלויות חיטוי וניקיון של מבני החינוך לקראת פתיחתם מחדש החל מ תאריך 

 לצד הצורך בהגדלת מרכיב הוצאות הניקיון והחיטוי.  19.4.2020

 לא צומצמו על ידי משרד החינוך בתקופה בה המוסדות השכר המחושבות באגרת החוץ  עלויות

  .היו סגורים והתשלומים הועברו כסדרם גם בגין התקופה האמורה

 
 :ההנחיות להלן

 

 "ףהתשלשנה"ל  הרגיל בחינוך חוץהעבור תלמידי  התשלום .1

ולתעריפים  יבוצע כרגיל ובהתאם להנחיות אשר נקבע בתקנות לימוד חובה  התשלום

 .0155הודעה מספר    "למנכ וזרשפורסמו בח

https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=136&UTM_SO

URCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019%2F29&UTM_C

IGN=MNKAMPA 

 
 (בלבד הרגיל)בחינוך  נוספים ושירותים נוספות לימוד שעות עבור תשלום 

 
הרשות השולחת והרשות הקולטת רשאיות לקבוע בהסכם שהרשות השולחת תשתתף "

בתשלומים נוספים על אלו שקבועים בתקנות ובחוזר המנכ"ל. התשלומים הנוספים 

 נדרשים בשל תוספת בשעות לימוד שמשקיעה הרשות הקולטת, נוסף על שעות התקן 

mailto:hadarle@education.gov.il
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נוספים שניתנים על ידי הרשות  שמוקצות למוסד על ידי משרד החינוך, וכן בשל שירותים

 ".הקולטת

 
שהפעילויות שבגינן נגבה התשלום עבור שעות לימודים נוספות ושירותים נוספים לא  ככל

התקיימו, אין לגבות את התשלום עבור כל תקופת אי מתן שירותים אלו.  במקרה בו 

ים לרשות התשלום כבר בוצע על ידי הרשות השולחת, על הרשות הקולטת להשיב את הכספ

השולחת. במקום בו ידוע כי התלמיד ימשיך את לימודיו באותו המוסד גם בשנת הלימודים 

הרשויות להתקזז ביניהם  תוכלנההשולחת והקולטת  הרשותובהסכמה הדדית של  הבאה, 

 "א.התשפהלימודים  לשנתבמסגרת ההתחשבנות של תשלום החוץ  

 
 

 "ףהתש"ל לשנה בחינוך המיוחד עבור תלמידי החוץ  התשלום .2
  

עבור תלמידי החוץ בחינוך המיוחד מתבססת על רמת השירותים שניתנו במוסד  הגבייה א.

 ומשתנה אחיד אינותלמיד החוץ  עבורובכיתה שבהם לומד התלמיד, ועל כן התשלום 

 .למשנהו אחד מוסד בין

 המשולם בסכום הפחתה תהיה לא כי הוחלט, לעיל שהובאו השיקולים מכלול לאור

 :הבאים התשלום רכיבי עבור

, ברייל ספרן, הסימנים לשפת מתורגמן, תגבור סייעת, פסיכולוג, שמירה, בסיסית רמה

 בית של במתחם)הממוקמת  שחייה בריכת, מוגברים לימודתחומי /לימוד מגמות

 (.הספר

 
 הרשות/הבעלות"ן במימון תל) המיוחד בחינוך נוספת לימודים תכנית עבור תשלום ב.

 בלבד(. במתכונת הפעלה כיתתית

"ן רשותי כיתתי בחינוך המיוחד, מתכונת ההפעלה דורשת תללנוהל אישור  בהתאם

התקשרות נפרדת עם ספקי השירות של התכניות שאושרו, וכן הפעלת התכניות 

תכניות אלו בחלקן מתקיימות בתוך בית הספר/גן  על בסיס שבועי במתכונת כיתתית

 בריכת)לדוגמא:  הילדיםגן /הספר בית תליוובחלקן מתקיימות מחוץ לכהילדים 

 (.וכדומה וטבע מוזיאון תכניות, סוסים על רכיבה, טיפולית שחייה

סגורים לא ניתן היה לקיים את  היופעלו באופן מוגבל ומבניהם שמוסדות החינוך  בזמן

החזרה לפעילות התל"ן הינה . ןהמחייבים את הפעלת "ן בהתאם לנהליםהתלת תכניו

לחזרה הדרגתית לפעילות של מוסדות החינוך בהתאם להנחיות משרד החינוך 

 .19.5.20ולהנחיות לקיום פעילות התל"ן שפורסמו בתאריך 
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 :להלןכד"ן רשותי/כיתתי יתבצע בצורה יחסית תל, הוחלט שהתשלום עבור משכך
 

חוסר פעילות מוסדות החינוך  לתקופה של חודש "ן בשל תלעבור  תשלום ייגבה לא *  

 (.19.4.2020ועד לתאריך  15.3.2020מתאריך ימים   )

 
פי הנחיית האגף לחינוך מיוחד, ניתן היה לחזור -על – 2020עבור חודש מאי  תשלום *  

הקולטת תוכל לדרוש את  הרשות. לפיכך, 13.5.2020ולהפעיל תל"ן  החל מתאריך 

ת השעות שהיו  חלק ממערכ "ן תלעבור  רקאך התשלום מהרשות השולחת 

 ורק עבור תכניות שהתקיימו בפועל.הכיתתית החדשה, 

 
הרשות הקולטת תוכל לדרוש את התשלום מהרשות  - 2020עבור חודש יוני  תשלום *     

ורק עבור תכניות  שהיו  חלק ממערכת השעות הכיתתית "ן תלעבור  רקהשולחת 

 שהתקיימו בפועל.

 
יוני, יוכל במקום זאת לקיים  או"ן בחודש מאי תלאשר לא הפעיל  מוסד חינוכי  *  

 זה במקרה. 2020 יולי חודשבמהחודשים הנ"ל  באחדשלא התקיימה את התכנית 

 תוהתכני עבור רק וכאמור, זה פעילות חודש עבור התשלום את לגבות יהיה ניתן

  .בפועל שהתקיימו

 
תתאפשר גבייה אופי התכניות אינו מאפשר הפעלתן במתכונת מקוונת ועל כן לא  *     

  "ן מקוונות.תלעבור תכניות 
 

על מנהל בית הספר  2020יולי -"ו לחודשים מאיהתלגביית התשלום עבור תכניות  לצורך

ועל המפקח על החינוך המיוחד לאשר בחתימתו את קיום  "בהמצלמלא את ההצהרה 

 התכנית. 

 תכניות הפעלת בדבר המנהל הצהרת את השולחת לרשות  תעביר הקולטת הרשות

 המוגשים במסגרת ההתחשבנות בגין תלמידי חוץ. מהמסמכים כחלק נוספות לימודים

 
שבו הרשות השולחת כבר העבירה את תשלום החוץ לרשות/הבעלות הקולטת   במקרה

,  והרשות 2020"ף, ייערך חישוב מחדש  לאחר חודש יולי התשכל שנת הלימודים עבור 

 הקולטת תשיב לרשות השולחת את הכספים ששולמו.  

 
ימשיך את לימודיו באותו המוסד גם בשנת הלימודים הבאה,   התלמידש שידוע במקרה

ובהסכמה הדדית של הרשות השולחת והקולטת תוכלנה הרשויות להתקזז ביניהם 

    "א.התשפבמסגרת ההתחשבנות של תשלום החוץ  לשנת הלימודים 

 
הרשות הקולטת לא תשיב כספים לרשות השולחת, לא  יתאפשר   שבו במקרה כי יודגש

קיזוז יתרות זכות באמצעות משרד החינוך. על הרשויות להתחשבן ישירות אחת עם 

 השנייה.
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 תלמידל – פעילות-"ן  לכל חודש של איתלטבלת חישוב להפחתת התשלום עבור  להלן
  

 מספר
 השעות

 השבועיות

"מ חנ כיתות

)א( IIקטגוריה ב
 תעריפי לפי)גבייה 

 (2 נספח

"מ חנ כיתות
קטגוריה ב

II)גבייה לפי    )ב

 3תעריפי נספח 

"מ חנ כיתות
קטגוריה ב

III:)א( 
לפי תעריפי  גבייה
 4נספח 

"מ חנ כיתות
קטגוריה ב

III:)ב( 
 תעריפי לפי גבייה
 5 נספח

 108 81 108 72 "שש 1
 216 162 216 144 "שש 2
 324 243 324 216 "שש 3
 432 324 432 288 "שש 4
 540 405 540 360 "שש 5

 
 
 
  

  בכבוד רב,                
      

               
 סימה עובדיה פורצנל

 יישומי חוק ומדיניות  אגףמנהלת                     
 
 
 
  

 מר שמואל אבואב, המנהל הכללי העתק:
 מנהלי המחוזות 

 מינהל כלכלה ותקציביםמר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר ומנהל 
 ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי 
 עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית 
 ת בכירה למנלת המינהל הפדגוגייהגב' אינה זלצמן, סגנ 
 מר עמוס שקדי, חשב המשרד 
 מר דודי מזרחי, מנהל אגף בכיר תקציבים, מינהל כלכלה ותקציבים 
 זון, מנהלת אגף א' חינוך מיוחדהגב' רחל אברמ 

 הגב' הדר לוי, מרכזת בכירה תלמידי חוץ
 לבנת גבריאלוב, מנהלת תחום תקצוב, מינהל כלכלה ותקציבים 'הגב 

 מר לירן שפיגל, ממונה ייעוץ משפטי ראמ"ה
 עו"ד אילן שי,  הלשכה המשפטית 
 מפקחי החינוך המיוחד 
 ז השלטון המקומיגב' מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך ורווחה מרכ 
 מר איתי חוטר, סמנכ"ל כספים מרכז השלטון המקומי 
 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות 
 הגזברים דמר תומר ביטון, יו"ר איגו 
 ה בן אריה, יועצת משפטית מרכז השלטון המקומיעעו"ד נו 
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 דוגמה
 

 ויהיה חתום על ידי הגורמים הרלוונטיים הקולטתהרשות /הספר בית של לוגו נייר"ג ע יופק המסמך*  
 

 התשלום גביית לצורך נוספת לימודים תכנית קיום בדבר מנהל הצהרת
 .חוץ תלמידי בגין ההתחשבנות במסגרת

 
 

 ________________________________________ הילדיםגן /הספר בית שם
 

 _________________________________________________: המוסד סמל
 

 : _____________________________________הקולטתהבעלות  /הרשות שם
 
 

 לתשלום נדרשוהמפורטות להלן  אשר  הנוספות הלימודים תכניות כי להצהיר הריני
למערכת , בהתאם הספר בבית בפועל התקיימו חוץ תלמידי בגין ההתחשבנות במסגרת

 השעות הכיתתית שבה למד תלמיד החוץ.
 
  

 פעילות חודש "שש מספר התכנית שם 
    
    
    
    
    
 
  
 

 חותמת/חתימה    תאריך   הספר בית מנהל שם
  

_______________  ____________  _______________ 
 
 

************************** 
לאשר כי בדקתי את הצהרת המנהל ואת קיומן של תכניות הלימודים הנוספות  הריני

בגין תלמידי חוץ לאור הגבלת פעילות   תשלוםבהתאם להנחיות מסמך משרד החינוך 
 ב'. 2סעיף  בשל נגיף הקורונה מסגרות חינוך 

 
 
 

 _____________________ המיוחד החינוך מפקח שם
 

 __________________________________ תאריך
 

 חותמת  ____________________________/חתימה
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