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חוזר מיוחד סל שירותים לחניכי פנימייה:
ישראליים ועולים ,יוצאי אתיופיה ,נעל"ה ,תלמידי י"ג – י"ד ,פליטים
וטיפוליים
ההקצבות לחניכים ישראלים ועולים וחניכים יוצאי אתיופיה
א.

דמי אחזקה לחניך
 85 %מתעריף "ועדת לאור".

ב.

סל שירותים:


התקציב לסל השירותים ניתן לפי מספר חניכי המינהל הנמצאים בפנימייה.
ההקצבה לסל השירותים תשולם ב –  12תשלומים חודשיים (ספטמבר אוגוסט).



דו"ח הביצוע של סל השירותים יימסר למפקח על הפנימייה לאישורו.



מועדי הדיווח:
דיווח ראשון בתאריך  -01.02.2018עבור חודשים ספטמבר  – 2017דצמבר .2017
דיווח שני בתאריך



01.08.2018

 -עבור חודשים ספטמבר  – 2017יוני .2018

יש לדווח בנפרד על  :ישראלים ועולים ,יוצאי אתיופיה ,י"ג – י"ד ,נעל"ה ,פליטים
וטיפוליים.
טופסי הדיווח החדשים לפי אוכלוסיית התלמידים נמצאים בהמשך החוזר.



יש לדווח אך ורק על טופסי המינהל.



מקום החינוך ינהל רישום מפורט המוכיח את שלבי ביצוע סל השירותים ,וישמור
זאת בקלסר מיוחד באופן המאפשר בדיקה של מפקח הפנימייה בכל עת.



הרישום ירוכז בתיק נפרד שיהיה נגיש לביקורת( .הטפסים נמצאים באתר המינהל
בסעיף "דוחות ביצוע סל שירותים").

פירוט התקציב הוא כדלקמן:
 .1ספרי לימוד – סך

300

 ₪לחניך לשנה.

ההקצבה מיועדת להשלמת ספרי לימוד בספריית ההשאלה המוסדית.
כל חניך המינהל חייב לקבל את כל ספרי הלימוד של כיתתו.
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 .2טיול שנתי – סך  ₪ 513לחניך לשנה.
אין לגבות מחניכי המינהל תשלום נוסף.
 .3ביגוד – סך  ₪ 373לחניך לשנה (כולל בגדי עבודה ונעלי עבודה).
הסכום הכולל מהווה "קרן" לרכישת ביגוד לחניכים נזקקים בלבד,
הזכאות נקבעת לפי שיקול דעת המחנכים והמטפלים במקום.
 .4דמי כיס– סך
סך

300
600

 ₪לחניך ישראלי לשנה.
 ₪לחניך יוצא אתיופיה לשנה.

הסכום הכולל מהווה "קרן" לדמי כיס לחניכים נזקקים בלבד.
גובה הסכום לכל חניך נקבע לפי שיקול דעת המחנכים והמטפלים במקום.
 .5דמי נסיעות לחופשות שבת וחג
סך
סך

₪ 393
₪ 695

-

לחניך ישראלי ועולה לשנה.
לחניך יוצא אתיופיה לשנה.

דמי הנסיעות מיועדים לחניכי הפנימייה לנסיעות לחופשות שבת וחג.
הערה לסעיפים  : 5 ,4 ,3ההקצבות הנ"ל יינתנו על-פי החלטת מקום החינוך באמצעות ועדה
המורכבת מנציג הצוות החינוכי ,נציג הצוות הטיפולי (עו"ס) ובאחריות מנהל הפנימייה.
הועדה תקיים דיון ותנהל פרוטוקול רשום הניתן לבדיקה בכל עת.
בפרוטוקול יפורטו :שם החניך  ,תעודת זהות  ,סכום ההקצבה ,תדירות החלוקה  ,נימוק
הועדה ,חתימת החניך בעט בלבד.
 .6ביטוח שיניים -סך  255ש”ח לחניך לשנה.
לכל החניכים יינתן טיפול שיניים משמר ,לפי המפרט המצורף בהמשך חוזר זה .יש
להקפיד כי כל החניכים המבוטחים יעברו בדיקה וניקוי שיניים לפחות פעם בשנה.
באחריות מקום החינוך ליצור קשר עם "מרפאת הסדר" עם חברת ביטוח
או רופא פרטי שייבחרו ע"י מקום החינוך ,והם יבצעו את הטיפול לפי
המפרט המצ"ב.
 .7הוצאות בריאות מיוחדות –
סך  177ש"ח לחניך ישראלי ועולה לשנה.
ההוצאות מיועדות לפינוי לבתי חולים,תרופות מיוחדות ,משקפיים
לחניכים והוצאות רפואיות בלתי צפויות.
 .8ביטוח תאונות אישיות  -סך  49ש"ח לחניך לשנה.
מקום החינוך יבטח את חניכיו בביטוח תאונות אישיות ,המינהל ישפה את מקום
החינוך בסכום זה.
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הקצבות לחניכים במסגרת כיתות

י"ג

 -י"ד

 .1דמי אחזקה:
70 %
.2

מתעריף "ועדת לאור" יקבלו חניכים הנמצאים במסגרת כיתה

י"ג-י"ד.

סל שירותים:
א .טיולים ₪ 513 :לשנה.
ב .ביגוד חניכים ₪ 373 :לשנה.
ג .דמי נסיעות ₪ 63.3 :לחניך לחודש ההקצבה היא ל –  10חודשים.
ד .ספרי לימוד ₪ 300 :לחניך לשנה.

יש להגיש בנפרד את דיווח סל שירותים לתלמידי י"ג – י"ד בדו"ח החצי שנתי והשנתי שמגישים
למפקח הפנימייה.

הקצבות לחניכים במסגרת פנימיית יום

דמי אחזקה :
 - 29.3%תעריף "ועדת לאור" יקבלו חניכים במסגרת פנימיית יום,
לפי חישוב - 40%תעריף ועדת לאור בניכוי דרגה  1בהתאם ללוח תשלומי הורים תשע"ח.
בהתאם למספר החודשים

שהם שוהים בפנימיית היום בפועל.

חניכי פנימיית היום אינם מקבלים "סל שירותים".
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הקצבות לחניכי נעל"ה בפנימיות המינהל לשנה"ל תשע"ח
.1

דמי אחזקה:
 100%מתעריף ועדת לאור.

 .2סל שירותים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.3

ספרי לימוד ₪ 300 :לשנה.
טיולים ₪ 513 :לשנה.
ביגוד ₪ 373 :לחניך לשנה( .כולל בגדי עבודה ונעלי עבודה).
דמי כיס ₪ 1,152 :לשנה (לפי  115.20ש"ח לחודש לתקופה של  10חודשים ,התשלום ב –
 12תשלומים).
טלפונים לחו”ל ₪ 654 :לשנה.
אספקה קטנה ₪ 341 :לשנה.
נסיעות לחופשות ₪ 1,153 :לשנה (לפי  115.30ש"ח לחודש לתקופה של  10חודשים,
התשלום ב –  12תשלומים).

סל בריאות:
.1
.2

.3
.4

ש"ח

לחודש).

ביטוח בריאות ₪ 1,200 :לחניך לשנה (לפי 100
 ₪ 255לחניך לשנה.
ביטוח שיניים:
לכל החניכים יינתן טיפול שיניים משמר לפי המפרט המצורף בחוזר זה.
טיפול השיניים יינתן או ע"י "רופא הסדר" חברת הביטוח שיבחר ע"י מקום החינוך או
ע"י רופא פרטי שיבחר ע"י מקום החינוך ובלבד שינתן הטיפול המשמר עפ"י המפרט.
ביטוח תאונות אישיות ₪ 49 :לחניך לשנה (מקום החינוך יבטח את חניכיו
בביטוח תאונות אישיות).המינהל ישפה את מוסדות החינוך בסכום זה.
הוצאות בריאות מיוחדות ₪ 481 :לחניך לשנה עבור כלל החניכים (ההוצאות מיועדות
לפינוי ל בתי חולים ,חדר מיון ,תרופות מיוחדות ,משקפיים לחניכים והוצאות בלתי
צפויות).

יש להגיש בנפרד את דיווח סל שירותים לחניכי נעל"ה בדו"ח החצי שנתי והשנתי שמגישים
למפקח הפנימייה.
סל הבריאות ישולם ב  12 -תשלומים חודשיים.
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הקצבות לחניכים במסגרת "פליטים" בפנימיות המינהל לשנה"ל תשע"ח

.1

דמי אחזקה:
 85%מתעריף ועדת לאור.

 .2סל שירותים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.3

ספרי לימוד ₪ 300 :לשנה.
טיולים ₪ 513 :לשנה.
ביגוד ₪ 373 :לחניך לשנה( .כולל בגדי עבודה ונעלי עבודה).
דמי כיס ₪ 600 :לשנה
אספקה קטנה ₪ 341 :לשנה.
נסיעות לחופשות ₪ 699 :לשנה.

סל בריאות:
.1
.2

.3
.4

ש"ח

לחודש).

ביטוח בריאות ₪ 1,200 :לחניך לשנה (לפי 100
 ₪ 255לחניך לשנה.
ביטוח שיניים:
לכל החניכים יינתן טיפול שיניים משמר לפי המפרט המצורף בחוזר זה.
טיפול השיניים יינתן או ע"י "רופא הסדר" חברת הביטוח שיבחר ע"י מקום החינוך או
ע"י רופא פרטי שיבחר ע"י מקום החינוך ובלבד שינתן הטיפול המשמר עפ"י המפרט.
ביטוח תאונות אישיות ₪ 49 :לחניך לשנה (מקום החינוך יבטח את חניכיו
בביטוח תאונות אישיות).המינהל ישפה את מוסדות החינוך בסכום זה.
הוצאות בריאות מיוחדות ₪ 177 :לחניך לשנה עבור כלל החניכים (ההוצאות מיועדות
לפינוי לבתי חולים ,חדר מיון ,תרופות מיוחדות,
משקפיים לחניכים והוצאות בלתי צפויות).

יש להגיש בנפרד את דיווח סל שירותים במסגרת פליטים בדו"ח החצי שנתי והשנתי שמגישים
למפקח הפנימייה.
סל הבריאות ישולם ב  12 -תשלומים חודשיים.
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הקצבות לחניכים במסגרות טיפוליות בפנימיות המינהל לשנה"ל תשע"ח

.1

דמי אחזקה:
 100%מתעריף ועדת לאור טיפוליים.

 .2סל שירותים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.3

ספרי לימוד ₪ 300 :לשנה.
טיולים ₪ 513 :לשנה.
ביגוד ₪ 373 :לחניך לשנה( .כולל בגדי עבודה ונעלי עבודה).
דמי כיס ₪ 600 :לשנה
אספקה קטנה ₪ 341 :לשנה.
נסיעות לחופשות ₪ 695 :לשנה.

סל בריאות:
 ₪ 255לחניך לשנה.
 .1ביטוח שיניים:
לכל החניכים יינתן טיפול שיניים משמר לפי המפרט המצורף בחוזר זה.
טיפול השיניים יינתן או ע"י "רופא הסדר" חברת הביטוח שיבחר ע"י מקום החינוך או
ע"י רופא פרטי שיבחר ע"י מקום החינוך ובלבד שיינתן הטיפול המשמר עפ"י המפרט.
 .2ביטוח תאונות אישיות ₪ 49 :לחניך לשנה (מקום החינוך יבטח את חניכיו
בביטוח תאונות אישיות) .המינהל ישפה את מוסדות החינוך בסכום זה.
 .3הוצאות בריאות מיוחדות ₪ 177 :לחניך לשנה עבור כלל החניכים (ההוצאות
מיועדות לפינוי לבתי חולים ,חדר מיון ,תרופות מיוחדות,
משקפיים לחניכים והוצאות בלתי צפויות).

יש להגיש בנפרד את דיווח סל שירותים של החניכים במסגרות הטיפוליות בדו"ח החצי שנתי
והשנתי שמגישים למפקח הפנימייה.
סל הבריאות ישולם ב  12 -תשלומים חודשיים.
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טבלה מסכמת סל שירותים לחניכי פנימייה לשנת הלימודים תשע"ח
מס'

1
2
3
4
5
6
7

מרכיבי הסל
ספרי לימוד
טיול שנתי
ביגוד חניכים
דמי כיס
דמי נסיעות לחופשות שבת וחג
טלפונים לחו"ל
אספקה קטנה
סה"כ שנתי
סה"כ חודשי
אחוז השתתפות

ישראלים
ועולים

300
513
373
300
393

יוצאי
אתיופיה

300
513
373
600
695

2,481.00 1,879.00
206.75
156.58
55.30% 41.89%

י"ג -י"ד

פליטים

נעל"ה

300
300
300
513
513
513
373
373
373
1,152
600
1,153
695
633
654
341
341
4,486.00 2,822.00 1,819.00
373.83
235.16
151.58
100.00% 62.90% 40.55%

טיפוליים

300
513
373
600
695
341
2,822
235.16
62.90%

טבלה מסכמת סל בריאות לחניכי פנימייה לשנה"ל תשע"ח
מרכיבי הסל
מס'

1
2
3
4

ביטוח בריאות
ביטוח שיניים
ביטוח תאונות אישיות
הוצ' בריאות מיוחדות
סה"כ שנתי
סה"כ חודשי
אחוז השתתפות

ישראלים
ועולים

255
49
177
481
40.08
24.23%

יוצאי
אתיופיה

255
49
177
481
40.08
24.23%

י"ג -י"ד

פליטים

1200
255
49
177
1681
140.08
84.69%

נעל"ה

1,200
255
49
481
1985
165.42
100.00%

טיפוליים

255
49
177
481
40.08
24.23%
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דו"ח ביצוע סל שירותים ליוצאי אתיופיה *
לשנה"ל_____________________________
שם מקום החינוך _____________________ :מס' יוצאי אתיופיה____ :
מועדי הדיווח פעמיים בשנה.1 :בראשון לחודש פברואר על ספט'-דצמ'.
.2בראשון לחודש אוגוסט על כל שנה"ל (ספט'-אוג').
ספטמבר-דצמבר  /ספטמבר -אוגוסט (מחק את המיותר)
שם הסעיף
1

ספרי לימוד

2

טיול שנתי נסיעות

3

ביגוד

4

דמי כיס

5

דמי נסיעות לחופשות
ביטוח שיניים

7

הוצאות בריאות
מיוחדות

8

ביטוח תאונות אישיות

6

הכנסות

הוצאות

הפרשים בין
הוצאות להכנסות

 9סה"כ
שם ממלא הדו"ח _____________ תפקידו _________ :חתימה _________ :תאריך_________ :
שם מנהל הפנימייה_________________ חתימה______________
אישור מפקח הפנימייה:
שם המפקח ________________ :חתימה _________ :תאריך__________ :
* על מקום החינוך חלה החובה לנהל רישום מפורט המתאר את שלבי ביצוע סל השירותים,
באופן המאפשר בדיקה של מפקח/ת הפנימייה בכל עת על פי הנהלים בספר הנהלים לפנימייה.

9

דו"ח ביצוע סל שירותים לישראלים *
לשנה"ל_____________________________
שם מקום החינוך _____________________ :מס' ישראלים____ :
מועדי הדיווח פעמיים בשנה.1 :בראשון לחודש פברואר על ספט'-דצמ'.
.2בראשון לחודש אוגוסט על כל שנה"ל (ספט'-אוג').
ספטמבר-דצמבר  /ספטמבר -אוגוסט (מחק את המיותר)
שם הסעיף
1

ספרי לימוד

2

טיול שנתי נסיעות

3

ביגוד

4

דמי כיס

5

דמי נסיעות לחופשות
ביטוח שיניים

7

הוצאות בריאות
מיוחדות

8

ביטוח תאונות אישיות

6

הכנסות

הוצאות

הפרשים בין
הוצאות להכנסות

 9סה"כ
שם ממלא הדו"ח _____________ תפקידו _________ :חתימה _________ :תאריך_________ :
שם מנהל הפנימייה_________________ חתימה______________
אישור מפקח הפנימייה:
שם המפקח ________________ :חתימה _________ :תאריך__________ :
* על מקום החינוך חלה החובה לנהל רישום מפורט המתאר את שלבי ביצוע סל השירותים,
באופן המאפשר בדיקה של מפקח/ת הפנימייה בכל עת על פי הנהלים בספר הנהלים לפנימייה.
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דו"ח ביצוע סל שירותים לנעל"ה *
לשנה"ל__________________________
שם מקום החינוך _____________________ :מס' חניכי נעל"ה____ :
מועדי הדיווח פעמיים בשנה.1 :בראשון לחודש פברואר על ספט'-דצמ'.
.2בראשון לחודש אוגוסט על כל שנה"ל (ספט'-אוג').
ספטמבר-דצמבר  /ספטמבר -אוגוסט (מחק את המיותר)
שם הסעיף
1

ספרי לימוד

2

טיול שנתי נסיעות

3

ביגוד

4

דמי כיס

5

טלפונים לחו"ל

6

אספקה קטנה

7

דמי נסיעות לחופשות

8

ביטוח שיניים

9

הוצאות בריאות
מיוחדות

הכנסות

הוצאות

הפרשים בין
הוצאות להכנסות

 10ביטוח תאונות אישיות
סה"כ
שם ממלא הדו"ח _____________ תפקידו _________ :חתימה _________ :תאריך_________ :
שם מנהל הפנימייה_________________ חתימה______________
אישור מפקח הפנימייה:
שם המפקח ________________ :חתימה _________ :תאריך__________ :
* על מקום החינוך חלה החובה לנהל רישום מפורט המתאר את שלבי ביצוע סל השירותים,
באופן המאפשר בדיקה של מפקח/ת הפנימייה בכל עת על פי הנהלים בספר הנהלים לפנימייה.

11

דו"ח ביצוע סל שירותים לתלמידי י"ג – י"ד *
לשנה"ל_____________________________
שם מקום החינוך _____________________ :מס' תלמידי י"ג – י"ד____ :
מועדי הדיווח פעמיים בשנה.1 :בראשון לחודש פברואר על ספט'-דצמ'.
.2בראשון לחודש אוגוסט על כל שנה"ל (ספט'-אוג').
ספטמבר-דצמבר  /ספטמבר -אוגוסט (מחק את המיותר)
שם הסעיף
1

ספרי לימוד

4

דמי כיס

הכנסות

הוצאות

הפרשים בין
הוצאות להכנסות

 5דמי נסיעות לחופשות
 9סה"כ
שם ממלא הדו"ח _____________ תפקידו _________ :חתימה _________ :תאריך_________ :
שם מנהל הפנימייה_________________ חתימה______________
אישור מפקח הפנימייה:
שם המפקח ________________ :חתימה _________ :תאריך__________ :
* על מקום החינוך חלה החובה לנהל רישום מפורט המתאר את שלבי ביצוע סל השירותים,
באופן המאפשר בדיקה של מפקח/ת הפנימייה בכל עת על פי הנהלים בספר הנהלים לפנימייה.

12

דו"ח ביצוע סל שירותים לפליטים *
לשנה"ל_____________________________
שם מקום החינוך _____________________ :מס' פליטים____ :
מועדי הדיווח פעמיים בשנה.1 :בראשון לחודש פברואר על ספט'-דצמ'.
.2בראשון לחודש אוגוסט על כל שנה"ל (ספט'-אוג').
ספטמבר-דצמבר  /ספטמבר -אוגוסט (מחק את המיותר)
שם הסעיף
1

ספרי לימוד

2

טיול שנתי נסיעות

3

ביגוד

4

דמי כיס

5

דמי נסיעות לחופשות
אספקה קטנה

7

ביטוח שיניים

8

הוצאות בריאות
מיוחדות
ביטוח תאונות אישיות

6

9

הכנסות

הוצאות

הפרשים בין
הוצאות להכנסות

סה"כ
שם ממלא הדו"ח _____________ תפקידו _________ :חתימה _________ :תאריך_________ :
שם מנהל הפנימייה_________________ חתימה______________
אישור מפקח הפנימייה:
שם המפקח ________________ :חתימה _________ :תאריך__________ :
* על מקום החינוך חלה החובה לנהל רישום מפורט המתאר את שלבי ביצוע סל השירותים,
באופן המאפשר בדיקה של מפקח/ת הפנימייה בכל עת על פי הנהלים בספר הנהלים לפנימייה.

