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 1מתוך  1עמוד 

 שלום רב,
 

 .374249, סמל מוסד זכרון יעקב, תיכון ממ"ד זכרון יעקבבבקשתך לבדיקת תשלומי הורים  קיבלנו לידינו את

 לוח הצלצולים של המוסד ☐     חוזר תשלומי ההורים ☒      ימערכת השעות של כיתות  ☒     :המסמכים שנתקבלו
 .בית הספרנודה לך על הפצת מכתב זה להורי   לניתוח מלא יש צורך בכל המסמכים..  רק לכיתות הנ"לניתוח זה מתייחס 

 

 :ההורים אישור חוזר תשלומי .1
   .במערכת אפיק )חוזר לא מאושר אסור להעביר להורים( מאושרתשלומים החוזר 

 

 :שעות הלימוד .2
 וא יותר גבוה( הוא:של משרד החינוך )ובד"כ התקצוב ה וםתקן המינימהשבועיות )ש"ש( עפ"י שעות הספר מ  מוסד זה אינו ביוח"א.

 יב-י ט-ז ו-ה ד-ג ב-א 

 

 אנחנו מנתחים לפי שעות לימוד נטו.
, ט(-)כיתות אמקצועות  עבור תפילה ותגבור תותוספללא  בביה"ס ממ"ד:

 ש"ש כדי לעמוד בתוכנית הבגרויות.41.5-יב בהם יש צורך ב-בכיתות ילמעט 

 ש"ש32 ש"ש31 ש"ש29 ביה"ס ממלכתיים )לא יוח"א(
 ש"ש37.5 ש"ש36

 ש"ש37 ש"ש37 ש"ש37 ביה"ס ביום חינוך ארוך )יוח"א(

 ש"ש תגבור בגרות4 ש"ש2-3תפילה ותגבור מקצועות:  תוספות לביה"ס ממ"ד

  3.5מספר השעות מעל שעות התקן של משרד החינוך הוא:  - ש"ש45קיימות  יבמערכת השעות של כיתה. 

  ש, "ש15ח לשעה עבור "ש230)ת המותר ח מעבר למקסימו"ש200 –ש"ח 3,650בחוזר תשלומי ההורים התשלום עבור תוספת השעות הוא
 .ש"ח2,845שלום חריג של כ ת"סה  בלבד ש"ש3.5 יש תוספת שלבמערכת השעות ון כיו (ח"ש3,450כ "סה

 

 :לוח הצלצולים .3
  נתייחס לנושא זה עם קבלת החומר. –לא קיבלנו את לוח הצלצולים של המוסד 

 

 חוזר תשלומי ההורים: .4
 ימודי למתקיימים י' שבהן -בכיתות ח'" ,(3.11-3מנכ"ל )לפי הוראות חוזר   ל"ח".נוסף על האמור לעיל, בחוזר תשלומי ההורים ישנו חיוב עבור "סיורים/ש

במערכת השעות אין   ".סיורים בשנה 3ש"ח בשנה בנוסף על הגבייה לטיולים. סכום זה מיועד לגיחות ולסיורים רכובים בהיקף של  150של"ח אפשר לגבות סכום נוסף בסך עד 
 .ש"ח150תשלום חריג של   מתקיימים לימודי של"ח.

  במוסד חינוך המפעיל תכנית תורנית נוספת אפשר יהיה "(, 3.11-18חוזר מנכ"ל )לפי הוראות תורנית. בחוזר התשלומים ישנו חיוב עבור פעילות חברתית

בנוסף לסכום זה יוכל המוסד לגבות תשלומי חובה ורשות בהתאם  ...לגבות, בנוסף לסכומים אלו, גם עבור פעילות חברתית תורנית נוספת, בתנאי שפעילות כזו מתקיימת בפועל

".  במערכת השעות אין תוכנית להוראות משרד החינוך לכלל בתי הספר )למעט תל"ן ורכישת שירותים מרצון שכבר נכללים בהוראות חוזר זה; ראו סיכום בנספח א להלן(
 .ש"ח450ל תשלום חריג ש  .ועל כן אין לגבות תשלום זהנוספת תורנית 

 ( 3.11-18לפי הוראות חוזר מנכ"ל ,)"וסף, נספרי אפשר יהיה לקיים סמינריון -לא יתקיים יותר מסמינריון אחד בשנת לימודים. עם זאת, באישור מיוחד של ועד ההורים הבית

". יש לוודא כי ניתן אישור מיוחד של וועד .בבית הספר היסודיבתנאי שבמוסד לא התקיימו יותר משתי שבתות פעילות באותה שנה. אין אפשרות לגבות עבור פעילות זו 

 ההורים המוסדי לקיים סמינריון נוסף.
 ( 3.11-18לפי הוראות חוזר מנכ"ל ,)" גבייה בגין פעולות העשרה תותר אך ורק במקצועות לימוד שיש בהם הצדקה לביצוע פעולות אלה והן נובעות מאופי המקצוע, כגון

 1,500ש"ח לכל היותר לכל מקצוע ובסך הכול  750סכום הגבייה יהיה   .יחידות לימוד 5ת או בתחום ידיעת הארץ, והיא מוגבלת לשני מקצועות התמחות ברמת מגמות בתחום האמנו

בחוזר תשלומי הורים נועדו לכיסוי הוצאות שוטפות )ולא קבועות(,  שצוין".  יש לוודא כי גביה עבור פעולות העשרה במגמות כפי ש"ח לכל היותר
 וניתן אישור פרטני ממשרד החינוך לגבייה זו.

 
  לסיכום: .5
  מתשלומי ההורים. 51%  .(6,712₪ש"ח )מתוך 3,445גביה חריגה של 
 יש לעצור את הוראות   הנושאים שהובאו לעיל.( הסדרת כל 2)-( קבלת אישור גביה במערכת "אפיק" ו1)-המלצתנו היא לא לשלם עד ל

 קבע ותשלומי בכרטיס אשראי.
 

 :מאודמומלץ בנוסף לאמור לעיל 
  שעות )ההורים צריכים לדעת על מה הם משלמים ומה הם מקבלים ממשרד החינוך(השעות התל"ן במערכת פירוט )צביעת( לבקש. 

 ולהשתתף בשיעורים, באם השירות אינו תואם את צפיות ההורים ליידע את ההורים כי אין חובה לשלם את תשלומי התל"ן  

 .לבקש את דו"ח הכספים של שנה שעברה, כולל חוזרי התשלומים לשם השוואה 

 .רצוי לדאוג לנציג הורים שיהיה גזבר וידאג לקבל את דו"ח כספי ההורים בכל שנה ולפקח 
 

 .ותבוא עליך הברכה – בית הספרנודה לך על הפצת מכתב זה להורי 
 

 ,בהצלחה
 052-3631469 -נירית 

 

 מקורות:

  :)מערכת אפיק )לבדיקת חוזרי תשלומיםhttp://hinuch.education.gov.il/acthorim/IturMosad.aspx. 

  יוח"א, מספר תלמידים הכיתה ועוד ועוד(: הכל אודות מוסדות החינוך )לבדיקתhttp://apps.education.gov.il/imsnet/mosdot.aspx. 

  :3חוזר מנכ"ל תשלומי הורים תשע"ח.htm-11-3-12-2017-11/HodaotVmeyda/H-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3. 

 :)שאלות ותשובות )פה ניתן לראות על מה אסור לגבות שרותים מרצון 
926D371%7d#4E9B59-B60F-44E3-419E-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Pniyot/Templates/RegularText.aspx?NRNODEGUID=%7bCC9EA060. 

 ט(: -מתנ"ה תשע"ח )תוכנית הלימודי לכיתות אhttp://matana.education.gov.il. 

  :)תקן השעות לבתיה"ס היסודי )תשע"חhttp://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/tekenashottasha.docx. 

 יב(: -מסמך פריסת היבחנות )תוכנית הלימודים לכיתות יhttp://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/prisathibahnut_dash102.pdf. 
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