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 גני ילדים



   גני טרום חובה

   

 .הארץ בכל חינם חינוך בחוק כלולים חובה טרום גני 

הוא   4או  3ילד בגיל : השתתפות המשרד באחזקת גני ילדים 
ילד שתאריך הלידה שלו הינו על פי הפרסום בחוברת הרישום 

 .לגני הילדים לשנת הלימודים הקרובה

  3-4 גילאי ,התלמידים עבור ההשתתפות :ההשתתפות שיטת 
 .ילד מעלות 90% של בשיעור הינה

 הפועלים וגנים בשבוע ימים 6 הפועלים גנים ישנם כי לציין יש   
 של ההחזר בגובה ביטוי לידי בא השינוי) .בשבוע ימים 5

 .(המשרד

  100% של בשיעור מלא לפטור זכאים המיוחד החינוך ילדי 
 .מיוחד חינוך בגן שובץ שהילד בתנאי

 

 





 
 חובהגני 

 המימון אחריות .והתקנות החינוך חוקי מכח פועלים חובה גני  
 והרשות החינוך משרד על במשותף מוטלת והתפעול

   .המקומית

 
 עובדות שהן היות החינוך משרד י"ע משולם הגננות שכר

 ומשרד ,העירייה י"ע משולם הגננות עוזרות שכר .מדינה
  תיקנית שכר עלות י"עפ שכרן את לעירייה מחזיר החינוך

  עלות מעביר המשרד .המקומי השלטון עם להסכם בהתאם
 .'ו יום בגין 17.85%+ מוכרת שכר

  

 שהוצאות בעוד ,לשכר ההוצאה את מכסה המשרד השתתפות    
 .המקומית הרשות ידי על ממומנות התפעול

  

      



 בגנים המשובצים התלמידים עבור מועברים אלה תשלומים 
 בטיחות אישור לבעלי הרשמית במערכת) בלבד מאושרים
           .(והכרה רישיון לבעלי רשמי שאינו מוכר ובמערכת

  .חובה חינוך חוק פי על רישום חייב שנים 5-6 בגיל ילד 

  

 :ילדים גני תקן 

 שנרשמו החובה ילדי מספר :התקן לקביעת המידע מקורות 
 ובכל יישוב בכל המועסקות הגננות מספר ,המקומית לרשות
  בחינוך סטייה ילדי תוספת אישור ,החינוך משרד י"ע מגמה

 .המיוחד

 

  הגננות משרות מספר לקביעת הנורמה :התקן קביעת תהליך 
  מענק בעלות וברשויות ילדים 33 על עומד מענק נטולות בערים

 .ילדים 31 על עומד

  



  :השלמה ילדי    

  ניתן .הרגיל בחינוך "פקטיביים" ילדים הם השלמה ילדי 
 :הבאים במקרים מסוים בגן השלמה לילדי בקשה להגיש

 כפוף) הדרוש למינימום מתחת פיזי גודל בעלות כיתות     ·
 .(המקומית הרשות י"ע מסמכים להמצאת 

  ניתן לא אשר מרוחקת בשכונה או בודד ביישוב גנים    ·
 .מגמה מאותה אחרות גן כיתות לבין בינה ויסות לעשות 

 להשלמת ילדים מספיק נמצאו לא אשר ייחודית מגמה    ·
 .הגן כל מכסת 

  

 השלמה ילדי אושרו לא ,ג"תשס הלימודים משנת החל 
  .ומעלה ילדים 28- ב אוכלסו אשר לגנים

 .החובה לילדי רק כ"בד ניתנים ההשלמה ילדי 
  

 

 



 (ר"במית 19נושא )עוזרות לגננות בגני חובה 

העוזרת לגננת המשרד מחזיר לרשויות את שכר  -שיטת ההשתתפות 
 .עם מרכז השלטון המקומיהמתואמת , פי עלות משרה ממוצעת-על 

השתתפות המשרד מתייחסת , בהתאם למוסכם -ההשתתפות שיעור 
שעות העבודה בהתאם . חודש 12 -לשנות וותק  10+ 6למשרה בדרגה 

 .לחוקת העבודה של מרכז השלטון המקומי וההסתדרות

 :העוזרת לגננת הינוהיקף משרת 

 :ברשויות מקבלות מענק וברשויות נטולות מענק

 .משרה 1 -ימים בשבוע  5המופעלים בגנים 

 .' בגין יום ו 17.85%+ משרה  1 -ימים בשבוע 6בגנים המופעלים 





 חטיבות צעירות

החטיבות הצעירות מוגדרות כחטיבות זכאיות לתגמול בגין   
אין זכאות לתגמול שרתים שכן המשרד , מזכירים בלבד

 .העוזרת לגננתמשתתף בעלות 

  

+  גני ילדים עצמאיים = שיטת תקצוב של החטיבות הצעירות  
 מזכירים

 

 :צ"בחטהעוזרת לגננת תפקיד  

,  שמירת תקינות אביזרים ומכשירים, הכנת חומרים ליצירה ולמשחק 
אחראית לפתיחת הגן  , החצר, כלי העבודה, אחראית לניקיון כלי האוכל

,  צ"והחטמשתתפת בפעילות בית הספר , שמירה על הילדים, וסגירתו
 .'וכושוטף של השירותים לניקיון אחראית 



 (33נושא )גננות 

 .מדינההחינוך מממן את שכר הגננת שהיא עובדת משרד 

מספר ילדי החובה  )כ משרות גננות פחות "סה –חישוב גננת עודפת 
 (31/33חלקי 

משמעות הדבר כי הגננות העודפות הן הגננות של ילדי הטרום חובה  
 .ילדים 31/33ושל גני חובה בהם ממוצע הילדים נמוך מ 





 מועצות אזוריות -העובדתההתיישבות 
 תלמידים 35התקצוב הינו לפי כיתת גן של 

 פתיחת כיתת גן אחת

 (.  6-5לפחות אחד מהם בגיל ) 3-6ילדים בגיל  11בכל יישוב בו מבקרים לפחות  

 .מעלות הגן 90%השתתפות המשרד בתשלום  

 פתיחת כיתת גן נוספת

במקרה זה דין הגן השני כמו  , 35ביישוב עולה על  6-5אם מספר הילדים בגיל  
 .3-4גם אם יצורפו ילדי גילאי , הראשון

  

 .  35הוא מעל  6-3אם מספר הילדים בגילאי  

 .מעלות הגן 90%השתתפות המשרד עבור הגן השני בגובה  

 

 .70הילדים משלושת הגילאים הוא מעל ' גן שלישי יפתח אם מס 

 .כמו הגן השני 90%השתתפות המשרד עבור הגן השלישי בגובה  



שיבוץ התלמידים בגני הילדים יהיה בתיאום עם המועצה האזורית על פי סדר  •
 :העדיפות הבא

 ילדי היישוב בו שוכן גן הילדים( א

 לפי החלטת המועצה האזורית, ילדים המשתייכים למועצה האזורית( ב

 (להלן ילדי חוץ)תלמידים שמתגוררים מחוץ לתחומי המועצה האזורית ( ג

להביא אישור העברה מרשות החינוך המקומית בה הם   מחוייביםילדי החוץ      
,  ככל שיינתנו אישורים אלה. מתגוררים ולהירשם במועצה האזורית הקולטת

ובתנאי שילדי חוץ לא יצריכו  , יתוקצבו ילדי החוץ במוסד החינוכי בו הם לומדים
 .לגן' וכותקן לגן שני או שלישי 

 (33בנושא )שכר הגננות עובדות מדינה יקוזז מהשתתפות משרד החינוך •

מועצה אזורית יכולה לאשר העברת חלק מהתלמידים מישוב אחד לשני בתנאי  •
 .שאינה גורמת לעלויות נוספות בגין פתיחת גנים נוספים



 המיוחדילדי השלמה של החינוך 

 ילדים 12-ל 6בגן של החינוך המיוחד יכולים ללמוד בין  

 (.תלוי בסוג הלקות של ילדי הגן) 

 .ילדים 33/ 31משרד החינוך מתקצב כל גן לפי  

טרום חובה  )הילדים גיל , התקצוב הינו לפי מספר הילדים בפועל בגן 
 .31/33והשלמת מספר הילדים לתקן ברשות ( וחובה

(  מספר הילדים בפועל בגן נמוך מהתקן)כאשר גן נמצא בתקן חסר  
 .משרד החינוך אינו משלם עבור ילדי ההשלמה, ללא אישור

 



 מיצוי הכנסות ממשרד החינוך

לעיתים הבקרה אחר מיצוי ההכנסות נופלת בין 
אינה , לעיתים, מחלקת גני הילדים ברשות. הכיסאות

מתעניינת בצד הכספי אלא עוסקת בפדגוגיה ואילו אנשי 
י "הכספים רואים בחינוך משהו ממלכתי הפועל עפ

 .סדוריםקריטריונים 

את מלוא  ממצה הרשות אינה ערה לכך שהיא אינה לכן 
 . התקצוב על כל ילדי הגנים הלומדים ברשות

על מי   -יש לוודא קיומם של נהלי עבודה סדורים 
 .האחריות לבדוק כל דבר



 מדוע קיימים פערים

 .גני ילדים ללא אישור בטיחות1.

 .  ילדים כפולים ושגויים2.

 .  רשויות 2ילדים המופיעים ברשימות של  –כפולים  

 .(ז.למשל מספר ת)פרטי התלמיד אינם נכונים  -שגויים 

עזיבת ילדים באמצע השנה  / פתיחת גנים בתקן חסר ללא אישור 3.
 .ואי בקשה לתקן חסר

 .אכלוס ילדים מעבר לתקן הגן4.

אולם הודעה על כך לא הועברה בזמן  , גנים שהוחלט על סגירתם5.
 .למשרד החינוך



 שמומלץ לערוךחלק מהבדיקות 

 .הילדים הלומדים ברשות כלשמתקבלים הכספים עבור . 1

ילדי  )שהתקבלו כספים עבור כל ילדי השלמה של החינוך המיוחד . 2

 (.סטייה

 .לעומת מספר הגנים בפועל ברשות( 33קוד )בדיקת מספר הגננות . 3

בדיקת ממוצע תלמידים בגנים והאפשרות לקבלת ילדי השלמה  . 4

 .לחינוך הרגיל



 ?להתחיל לבצע בדיקות כיצד 

 .השוואת מספרי ילדים. א

המראה את התפלגות הילדים לפי  דוח יש לקבל מהרשות •
 (.מומלץ לפי פרוט של כל גן. )גילאים

יש לשים לב שברשימה לא מופיעים גנים של המוכר שאינו רשמי   
 (.3קוד )

גני  בדוח את הרשימה יש להשוואת למספר הילדים המופיעים •
 .ר"במית( 19קוד )עוזרות גננות ח "ולדו( 3קוד )ילדים 

    



 :ניתן לאתרם בצורה הבאה, פעריםבמידה וקיימים 

 .קבלת דוחות כפולים ושגויים מהאוטומציה1.

 .ממרמנטקבלת דוחות כפולים ושגויים  2.

 ".דוחות גני ילדים"בשם  ח"מאוח "הנפקת דו3.

 :חלקיםדוח זה מורכב משני   

האם ישנם ברשות דוחות ללא אישור  המראה –דוח שגויים . א     
 .גנים בתקן חסר וגנים שבהם יש איוש מעבר לתקן, בטיחות

,  דוח המראה את מספר הילדים בכל גן ברשות –דוח זכאים . ב 
 (.לפי פירוט לגן ר"מיתהדוח זה מזין את )לפי גילאים 







 ס יסודי"סיימנו גן ועלינו לבי



 שירותי עזר במערכת החינוך היסודי

,  כולל העסקת המורים בחינוך היסודי, הפדגוגיםהשירותים  
 .ישירותידו החינוך ומבוצעים על שייכים כולם למשרד 

 

כולל שירותי היקף שאינם שירותי חינוך  , העזרמערך שירותי  
י  "מתבצעים ע, אך נחוצים לתפעול שוטף ויעיל של המערכת

 .הרשות המקומית במימון משרד החינוך

 

, מזכירים, שרתים: במערך שירותי העזר כלולים הנושאים 
, ספרנים, לבורנטים, אבטחת מוסדות חינוך, סייעות טיפוליות

 .עובדי אחזקה ועובדי סיוע



 שרתים

 :מפתח תקצוב

 (ו-כיתות א)משרה  1= כיתות  4.44

חודשים לפי עלות   12-משרה למעלות של  87% –שיעור ההשתתפות 
 .שנות וותק 16+  6של משרה בדרגה ממוצעת 

 .משרה לתלמיד מעלות שרת 0.0074 –בניהול עצמי 

 מזכירים

 :מפתח תקצוב

 (ובכללם החטיבות הצעירות המאושרות) משרה 1= כיתות  14

 חודשים לפי עלות   12-של משרה למעלות   87% –שיעור ההשתתפות 

 .שנות וותק 18+  7של משרה בדרגה ממוצעת 

 .משרה לתלמיד מעלות שרת 0.0024 –בניהול עצמי 

 

 

 



 סייעות

 –הקצאה לפי סוג ודרגת החריגות  –(345נושא )סייעות צמודות  1.
 .אישור פרטני

הקצאה אוטומטית של סייעות   –(170נושא )סייעות כיתתיות  2.
 .לפי קוד הלקות של הכיתה

הקצאה מסל מחוז לפי צרכים של   –( 170נושא )סייעות סל מחוז 3.
 .הרשות

 .  הקצאה לפי אישורים –( 502נושא )סייעות רפואיות 4.

 



 ?מה לבדוק

 סל ניהול עצמי. 1

למספר התלמידים  ( מצבת תלמידים)התאמה בין נתוני הרשות  
 .572-ו 571המופיעים בקוד 

 שרתים ומזכירים. 2

-ו( שרתים) 2התאמה בין מספרי הכיתות למספר היחידות בנושא  
 (.מזכירים) 107





 ובנושא הסייעות  

 .התאמה בין העסקה בפועל לאישורי משרד החינוך. 1

 .י המשרד לשעות העסקה בפועל"התאמה בין השעות שהוקצו ע .2

יש לוודא כי ישנה התאמה בין ההעסקה  –סייעות רפואיות . 3

לעיתים יכול להיות שבגן  )לאישורים ולתקבולים במשרד החינוך  
בפועל  , ילדים הזכאים לסייעת ושניהם קיבלו אישור 2ישנם  
 (.תשולם רק על סייעת אחת 



סיימנו יסודי ועלינו ... בשעה טובה
 לחטיבת הביניים



 .לתלמיד תקן י"עפ הינו ב"ולחט ס"לבתי הלימוד שעות הקצאת 

  לבית ומוקצות ,החינוך ושעות הניהול שעות את כוללות התקן שעות 
 .התלמידים מספר י"עפ הספר

  של לזו שווה הביניים בחטיבות הנילווים השירותים של השירות רמת 
 .העליונה החטיבה

 

 הוראה שעות   

   בסיסי תקן 

  משתנה היא אך (לתלמיד תקן) שיוויונית היא הבסיס תקן הקצאת .1
  מספר של שכבתי תחשיב פי ועל בכיתה התלמידים למספר בהתאם
 .המאושרות *הנורמטיביות הכיתות

  לכל השלמה ניתנת .המחוזי ומהמאגר הטיפוח מסל מופרד הבסיס תקן 
  שעות 39-ל הגיעה לא לתלמיד תקן של ההקצאה מכסת אשר כיתה

 .(וניהול יעוץ ,חינוך זה בכלל) שבועיות

 



  40-ל מחולק בשכבה התלמידים כ"סה – נורמטיבית כיתה )*(
  כיתות 3 מכילה תלמידים 90 בת שכבה ,לדוגמא .מעלה כלפי ומעוגל

 .נורמטיביות

  

 סל טיפוח  

  הטיפוח שעות הקצאת אופן .הבסיסי מהתקן מופרד הטיפוח סל 

   .הטיפוח מדד לפי ניתן

  הספר לבתי דיפרנציאלים משאבים הקצאת הינו זה מדד של עיקרו 
  של ההקצאה ,הבסיסי לתקן בניגוד .חלשות אוכלוסיות לקידום
  ספר בתי יש .דיפרנציאלית אלא ,שיוויונית אינה הטיפוח משאבי

 .כלום לא או פחות שמקבלים ויש טיפוח משאבי יותר שמקבלים

 



 

 נילווים שירותים  

כאשר  , מושווה לזה הניתן בחטיבה העליונה נילוויםסל שירותים  
סל השירותים מורכב מהנושאים  . תלמידים בכיתה 33המפתח הוא 

 :  הבאים

 כיתות 4 -מישרה ל 1= עובדי מינהל  

 כיתות 6.15 -מישרה ל 1= עובדי שירותים  

 כיתות 25 -מישרה ל 1= ספרנים  

 .כיתות טכנולוגי 10כיתות עיוני  6.67 -מישרה ל 1= סיוע טכני  

 "(אופק חדש"בשאינן ' רק לחט. )כיתות 60 -מישרה ל 1= רכז חינוך 



 ?מה לבדוק

רשות תואמת את  / י המוסד "יש לבדוק שמצבת התלמידים שהועברה ע1.
 (.214נושא )ב "בנושא סל תלמיד לחט( תלמידים)מספר היחידות 

ב של מורים המקבלים את שכרם דרך  "במידה ויש ההעסקה בחט2.
כ השעות של מורים עובדי משרד החינוך  "הבעלות מומלץ לבדוק שסה

בתוספת שעות העסקה של מורים דרך הבעלות אינם חורגים מהתקן  
 .  ס"השעות של ביה

הרי נושא זה פטור  , י משרד החינוך"היות והצוות החינוכי מועסק ע3.
הלימה  , יש לבדוק את המועסקים בשירותים נלווים...מבדיקת הרשות

 .לתקן ולתקבול





מתקרבים לבחינות הבגרות  ...בשעה טובה
,  ואיתם למערכת הצורכת משאבי דיווח

 התאמות ובדיקה
 על יסודי  



  

 

 :קיימים ארבעה מאפיינים עיקריים, במערכת תקן לתלמיד     

  

 תקן שעות לתלמיד    -

 .הספר-לביתדרגת וותק וממוצע גמולי השתלמות האופייניים     -

 (.המוגדר כמרכיב הקבוע)לתלמיד  נילוויםסל שירותים     -

 .הספר-אחוז רמת שירות לבית    -

  

הינו הביטוי למרכיב ההוראה שמקבל   תקן השעות לתלמיד     
 .התלמיד בשעות השונות

 

נקבעת לפי הותק הממוצע   הספר-הוותק האופיינית לביתדרגת  
 .הספר-של מורי בית

 

  

          



  

  

ספר נקבע לפי ממוצע גמולי ההשתלמות של  -האופייני לבית אחוז גמול ההשתלמות      
 .ס"מורי ביה

הספר נקבעת לפי הוותק הממוצע של מורי  -דרגת הוותק האופיינית לבית  - ותק מוסד 
 .הספר-בית

של שכר עובדי ההוראה והיא משמשת לתקציב בית . א.דרגת הוותק נמדדת בסולם הב     
 .36. א.עד ב 1. /א.קיימות דרגות ב. הספר לפי רמת השכר של המורים המלמדים בו

היקף    , ההשכלה, בפועלההשתלמות גמולי , עלות השעה נקבעת על פי ממוצע הוותק     
 ".עוז לתמורה"שבואחוז המורים , המשרה של המורים

     גמול ואחוז הוותק דרגת לפי שעה במחיר לתלמיד השעות תקן הכפלת        

        לערכים (שעות מערכת) הפדגוגיים הקריטריונים תרגום הינה ,ההשתלמות        

   ,(הקבוע המרכיב) התלמיד שמקבל הנילווים השירותים שאר הוספת .כספיים       

 .הנלמד החינוך בנתיב תלמיד של המלאה העלות הינה        

  

  יש ,הספר-לבית בפועל המשולמת לתלמיד העלות את לחשב מנת על       
 . הספר-לבית שנקבע השירות רמת באחוז המלאה העלות את לכפול

 



 רמת השירות

לכל בית ספר על יסודי נקבעת רמת השירות בהתאם לדיווח 
אשר כולל פרטים על טיב , שירותרמת בית הספר על 

 .השירותים הניתנים לתלמידי בתי הספר

העסקת עובדים : השירות כולל פרטים כגוןהדיווח על רמת 
מתאמי מחשוב מפעלי ציוד אור  , לבורנטים: כגוןשונים 

קיום , שירותי ספרייה בבית הספרוכן קיום ' וכוקולי 
 .ב"וכיוצסדנאות , קיום מעבדות, שירותים רפואיים

אשר מתווסף לתקציב מסוים עבור כל סעיף מוגדר אחוז 
 .בית הספר הנותן את השירות האמור





 לסיכום         
  

  הכיתה הרכב ,הכיתה סוג ,הלימודים מסלול ,הכיתה מדרגת    
  ,לתלמיד ההוראה שעות 'מס נגזרות הבגרות לבחינות וההגשה

 ההשתלמות גמולי ממוצע ,האופיינית הוותק מדרגת ואילו
 שעת עלות נגזרת "לתמורה עוז"שב המורים ואחוז וההשכלה

 .הוראה

  



זו לא נכנס לכל תחשיבי רמת שירות בהרצאה ...מפאת קוצר הזמן 
י  "בדיקת פרופיל המורים והגמולים שנקבעו ע, י מסלולים"עפ

 .המשרד

 !!!!אולם       

יש להביא בחשבון כי פרמטרים אלו הם בעלי משמעות ומשקל  
המשרד  של !( ובעל יסודי יש הרבה כסף)רציני בהעברות הכספיות 

 .כל אחד מהםהיטב ולכן יש לבדוק 



 ?מה לבדוק

התאמת תלושי רשות , גמולים, פרופיל מורים, רמת שירות –הכל 

,  מספרי תלמידים, נילוויםשירותים , "עוז לתמורה", לנתוני המשרד
,  חריגה ממכסות למגמות, תיקניותכיתות לא , התאמת דיווחי מגמות

כבר  .... שעות תוספתיות, שעות שאילה והשאלה, 07מספר ילדי 
 ?הכלאמרנו 





 הסעות

על  משרד החינוך בהוצאות הסעות תלמידים מבוססות השתתפות  
 :שיטות תקצובשתי 

הסעות מתוקצבות על בסיס  –תלמידי החינוך המיוחד 1.
 ".עלות מסלול"

 ".קפיטהפר "השתתפות  –תלמידי החינוך הרגיל 2.

 
 :שיעור ההשתתפותכעיקרון  

 90% –לאומית וקו עימות עדיפות  

 75% –אזוריות מועצות  

 50% –מקבלות מענק רשויות  

 40% –נטולות מענק רשויות  



 בדיקות שיש לבצע
 .לקבל ממשרד החינוך קטלוג הסעות•

 .לבדוק שכל המסלולים המבוצעים בפועל מופיעים בקטלוג•

 .לבדוק שכל המסלולים מאושרים•

לבדוק שיש התאמה במספר הימים בין ההסעות בפועל לבין  •
 .  המסלול שאושר

 

תלמידים בעלי  , קריטריונים שקבע המשרדי "יש לשים לב כי עפ
 .י ועדת חריגים"זכאים לליווי הסעות עפ מסויימותלקויות 

 



 תודה על ההקשבה


