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 לכבוד: 

 מנכ"לי הרשויות המקומיות
 ברשויות המקומיות חינוךהמנהלי מחלקות 

  מנכ"לי הבעלויות בחטיבה העליונה

 מנהלי החטיבות העליונות
 

 

 שלום רב,

 רמת שירות בעל יסודי –עדכון מודל התקצוב הנדון: 

 

כחלק מהצעדים בתוכנית הגמישות הניהולית שמוביל משרד החינוך, במטרה להקל על 
הבירוקרטיה ולהקל על הגמישות של הרשויות המקומיות, הבעלויות על בתי הספר ומנהלי בתי 

דכן מודל התקצוב בחינוך הספר, סוכם בתיאום עם משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, כי יעו
רמת השירות לא תהיה חלק ממפתח התקצוב, תוך שימור חובת הדיווח . בהתאם לעדכון, העל יסודי

 .עד כה השירות כפי שנעשהבמערכת רמת 

 :יחולו ההתאמות הבאות החל משנה"ל תשפ"ג ,בהתאם לכך

שירות למוסדות מת רתקצוב בגין  100%-יושם באופן הדרגתי על פני שלוש שנים השלמה לת .1
 באופן הבא:, וזאת 100%-אחוז רמת השירות שלהם נמוך מש בחטיבה העליונה

 
 אחוז רמת השירות של בתי הספר שנת לימודים

 %X תשפ"ב

 X% +(100%-X%)*1/3 תשפ"ג *

   X% +(100%-X%)*2/3 תשפ"ד

 X% +(100%-X%)*3/3 = 100% תשפ"ה

 

יבדוק את רמת השירות לשנת תשפ"ג נכון לחודש * בכדי למנוע פגיעה בבתי הספר, המשרד 
שהיו אמורים להיות מתוקצבים  ,ישלים את התקציב לכל המוסדות . המשרד2024מרץ 

 בשנת תשפ"ג בהיקף גבוה יותר בהתאם לדיווח המאושר. 
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תקצוב המרכיב הקבוע לתלמיד בשכ"ל חט"ע יישאר ללא שינוי. לא למען הסר ספק יובהר, ש .2
רכב המרכיב הקבוע ולא במפתחות התקינה לפיו הוא בנוי, אך תינתן גמישות ייעשה שינוי בה

 .בתקציבבשימוש 
 

משרד החינוך ירענן את הרכיבים שיש לדווח במסגרת מערכת רמת השירות בכדי שזו תהיה  .3
רלוונטית יותר וזאת בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים, תוך פרסום הוראות בהתאם לקראת 

 שנת הלימודים תשפ"ד. 
 

לשמירה  ןמחויבות היא עיגוןשעיקרה  ,הרשויות המקומיות והבעלויות יחויבו בהגשת הצהרה .4
 על הרגולציה של משרד החינוך וכי לא תהיה פגיעה בזכויות העובדים.

 
אך היא לא תהיה מקושרת למודל  ,שירותהדיווח במערכת רמת קיימת חובת על אף האמור,  .5

התקצוב )בחט"ב וכן בחטיבה העליונה(. יובהר כי ינקטו סנקציות כנגד רשויות ובעלויות שלא 
ת שלילת תקציבים. המשרד יפרסם הנחיות מרחיבות בעניין זה ידווחו במערכת כנדרש, לרבו

 בשבועות הקרובים.  
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