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   "הספר של החופש הגדול-בתי"

 
 תכנית משרדי החינוך והאוצר

 לתלמידי ישראל במוסדות החינוך הרשמיים  

 

 
 ל כלכלה"סמנכ –איתי חוטר 
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 :מטרות התוכנית כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך

לקדם מענה חינוכי איכותי לצורכיהם השונים של  •

 התלמידים

 להקל בנטל ולעודד השתלבות הורים בעבודה•

 צמצום פערים  •

 טיפוח תרבות פנאי משמעותית  •

 חיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן לקהילה•
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 :המודל התפעולי

  ב-א בכיתות הלימודים שנת הארכת תיושם ד"תשע ל"בשנה•

 .'ה כתה עד נוספים תלמידים 30,000 וכן ארצית בפרישה

 .'ה כתה עד חובה גן ,התכנון פי על שנים 3 בתוך

  משותף צוות יתכנס ,הראשונה בשנה ההפעלה תום לאחר•

 .להמשך המלצות ובגיבוש הלקחים בהפקת שידון

  במסגרת העשרה ותכני חינוכיות פעילויות תכלול התוכנית•
 .החינוכי המוסד

  בין ,ה-א בימים ,הרשמיים הספר בבתי תתקיים הפעילות•
 בקבוצה הממוצע התלמידים מספר .8:00 –13:00  השעות

  בחינוך תלמידים 7-ו הרגיל בחינוך תלמידים 28 על יעמוד

 .המיוחד
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 (:המשך)המודל התפעולי 

  לרשות משותפת יישובית ועדה תופעל ישוב בכל•

  הרשות .בישוב נוספים רלוונטיים וגורמים ולפיקוח

 התוכנית את ירכז אשר מטעמה תפקיד בעל תקצה

  ויפעל היישובית מהוועדה חלק יהיה ,יישובית ברמה
 .החינוך משרד עם בתיאום

 שיבדוק המסגרות הפעלת על בקרה מערך יופעל•

 ושביעות שהוגדרו הסטנדרטים פי על בפועל ביצוע
 .רצון
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 :המודל התקציבי

 :בגין ארבעה סלים (משתתף בפועל)תקצוב פר תלמיד 

 הדרכה/סל הוראה•

 סל העשרה•

 (ארוחה קלה)הזנה סל •

 (  10%תקורה )סל תשומות ניהול ותפעול הפרויקט •

 

 אבטחה ורכז בית ספרי - תקצוב לפי מוסד

 
 מלא   1-4סוציו  –סייעות רפואיות והסעות תלמידים  - תקצוב נוסף

 בהתאם לשיעורי ההשתתפות הנהוגים, ומעלה 5ובסוציו 

 

ליבת  

 התוכנית

מתוקצבת  

במלואה  

י "ע

המדינה  

וההורים  

להוציא  )

הנחות  

מטעמים  

 (סוציאליים



 הורים+ השתתפות מדינה  100% -למסגרת שיועבר על פי מפתח עלות לתלמיד תקצוב 

 סוג המסגרת

סל ניהול  

ותפעול  

 הפרויקט

 סל הזנה סל העשרה סל שכר מדריכים
כ  "סה

 *לשבוע 

כ  "סה

לשלושה  

שבועות  

* 

תקציב למסגרת  

 28נורמטיבית של 

תלמידים בחינוך 

 הרגיל

605 3,212 2,000 840 6,657 19,972 

תקציב למסגרת  

 7נורמטיבית של 

תלמידים בחינוך 

 המיוחד

502 3,212 1,600 210 5,524 16,573 

 הסבר

עשרה  

אחוזי 

 תקורה

+  שש שעות ביום 

שעת שיא בשבוע 

(  שעות 31כ "סה)

₪  75בשכר של 

עלויות  + ברוטו 

מ "מע+ מעסיק 

כ תעריף של "סה)

 (לשעה₪  103.6

תקציב גמיש  

, לחוגים

,  חומרי יצירה

פעילויות  

, תרבות

הפעלות  

 'חווייתיות וכו

שישה 

שקלים  

ליום במשך  

 ימים 5

    



יועבר על פי מפתח עלות   –תקצוב קבוע למוסד חינוכי שנכנס לתוכנית 

 הורים+ השתתפות מדינה  100% –למוסד 

 לניהול ותפעול 10%+ סל שכר רכז 
סל  

 אבטחה

כ  "סה

 *לשבוע 

כ  "סה

לשלושה  

 *שבועות 

תקצוב קבוע 

ללא  )למוסד 

קשר למספר  

 (התלמידים

4,445 1,650 6,095 18,284 

 הסבר

  39רכז אחד לבית ספר שעובד 

  -שעות  7)שעות בממוצע בשבוע 

שעות  3+ משעה שבע ועד שתיים 

שעה בשבוע תקצוב עבור  + הכנה 

₪  75  -התעריף (. פעילות שיא

כ  "סה)עלויות מעסיק + ברוטו 

( +  לשעה₪  103.6תעריף של 

 מ"מע

שש  

שעות  

ביום  

משבע  )

וחצי ועד 

אחת 

 (וחצי
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 :אומדן תקציב ברמת תלמיד
 
 

  
אבטחה  

מתוקצב  )

לפי מוסד  

בתרגום   -

ממוצע  

 (לתלמיד

שכר רכז  

מתוקצב  )

  -לפי מוסד 

בתרגום  

ממוצע  

 (לתלמיד

תשומות  

ניהול  

 ותפעול  

שכר  

 הזנה העשרה מדריכים

כ  "סה

 *לשבוע 

  3-כ  ל"סה

 *שבועות 

תקציב  

לתלמיד  

ילד חינוך  

 רגיל

12.56 33.84 21.6 114.7 71.4 30.0 284.2 852.5 

תקציב  

לתלמיד  

ילד חינוך  

 מיוחד

71.7 458.9 228.6 30.0 789.2 2,367.5 

אשר יועבר אל , מיליון דולר להעשרה ולפעילויות 5-אינו כולל סכום נוסף של כהתקציב *

 .  מטעם הקרן לידידות 1-5באשכולות נוספת לרשויות כתרומה הרשויות 
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אשכול  

 ס"למ

גבייה  

 מההורים

עלות  

תלמיד  

 *רגיל 

השתתפות  

המשרד  

לתלמיד  

 *חינוך רגיל 

עלות  

תלמיד  

 *מ "חנ

השתתפות  

המשרד  

לתלמיד  

 * מ"חנ

1-4 0 852.5 852.5 2,367.5 2,367.5 

5-7 300 852.5 552.5 2,367.5 2,067.5 

8-10 450 852.5 402.5 2,367.5 1,917.5 

השתתפות הורים אל מול השתתפות משרד החינוך  

 :בליבה
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י הרשויות  "הרכיבים העיקריים שיוותרו למימון ע
 המקומיות

 .הסעות תלמידים וסייעות רפואיות - 5-10 ס"למבאשכולות •

,  מים, חשמל, ניקיון –עלויות תפעול שוטפות של בית הספר •

 טלפון

העמדת בעל תפקיד מטעם הרשות אשר ירכז את התוכנית  •

 .  ברמה היישובית

סיוע למשפחות מעוטות יכולת  : 5-10עבור רשויות באשכול •

אשר יתקשו לעמוד בתשלומים עבור השתתפות ילדיהם  

 .בתכנית

 ...על אף כל אלו                                                
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 :גמישות בהפעלה ותוספות תקציביות שניתנו 

 1-4 בסוציו רפואיות וסייעות הסעות של מלא מימון•

 .האבטחה עלויות של מלא מימון•

 הוצאות בגין כולל ,הסלים בכל מ"מע בהוצאות מלאה הכרה•

 שכר

 של דעת שיקול י"עפ לסל סל בין 10% של ניוד גמישות תותר•

 .התקורה לסל לרבות ,המקומית הרשות

  המחושבת התקורה את להגדיל תוכל המקומית הרשות•

 (אחרים מסלים ניוד באמצעות) 15%-ל 10% של משיעור

  הרשות י"ע שתוצא רלוונטית הוצאה בכל יכיר החינוך משרד•

 .כתקורה הפרויקט לטובת

  כל במסגרת כהוצאה תוכר תפקידים בעלי להשתלמות הוצאות•

 .הסלים מן אחד
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 (:המשך)גמישות בהפעלה ותוספות תקציביות שניתנו 

אף אם מספר , מאבטח ורכז בית ספרי יתוקצבו באופן מלא•

 .המשתתפים בבית הספר נמוך מן המפתח הנורמטיבי

היה  , מתן אפשרות לנייד תלמידים מבית ספר אחד לאחר•

ניוד זה לא ייצור זכאות  . )60-ומספר המשתתפים נמוך מ

 (חדשה להסעות

,  מהפוטנציאל כבר בחודש יוני 30%מתן קדם מימון בשיעור של •

באמצע יולי והתחשבנות סופית לאחר הגשת   70%-השלמה ל

 .דוחות הביצוע בשלושה מועדים שונים

דוחות ביצוע יוגשו בחתימת גזבר ומנהל מחלקת חינוך ולא  •

 .ח"בחתימת רו

 .מ"מתהתחשבנות באמצעות מערכת •
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 תודה


