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 שלום רב,
 

 .680082, סמל מוסד מרכז שפירא, חט"ב דתי שפירבבקשתך לבדיקת תשלומי הורים  קיבלנו לידינו את

 לוח הצלצולים של המוסד ☒     חוזר תשלומי ההורים ☒     ז,ח,ט,י,יא,יבמערכת 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 

 

 :אישור חוזר תשלומי ההורים .1
 .)אין לשלם עד לקבלת אישור זה  חוזר התשלומים לא אושר במערכת אפיק )חוזר לא מאושר אסור להעביר להורים. 

 

 :שעות הלימוד .2
 וא יותר גבוה( הוא:של משרד החינוך )ובד"כ התקצוב ההשבועיות )ש"ש( עפ"י תקן המינימום שעות ספר המ  מוסד זה אינו ביוח"א.

 יב-י ט-ז ו-ה ד-ג ב-א 

 

 .אנחנו מנתחים לפי שעות לימוד נטו
 ו(.-)כיתות א ללא תוספות עבור תפילה בביה"ס ממ"ד:

 עותעמ"ט וחינוך טכנולוגי יחושבו לפי תוספת הש בכלל בתי הספר:
 ת.המינימלי

 32 31 29 ביה"ס ממלכתיים )לא יוח"א(
36 37.5 

 37 37 37 ביה"ס ביום חינוך ארוך )יוח"א(

 7-5 6 - - - תוספת לתוכנית עמ"ט

 7-6 - - - - תוספת חינוך טכנולוגי

 4תגבור בגרות:  2תגבור מקצועות קודש:  1: תפילה לביה"ס ממ"דתוספת 

₪  230בחט"ב ו₪  212הוא לשעת תל"ן .  תעריף משרד החינוך המפורטותת ותוספבפועל והש"ש במימון הורים בחישוב ה"ש השלהלן פירוט 
 בחט"ע. 

 עודף במימון הורים ש"ש ש"ש במימון הורים ש"ש מעל תקן משה"ח תוספות ש"ש בפועל כיתה

 ₪ ( 1,060ש"ש )5 ₪ ( 1,060ש"ש )5 "שש3חסר של  ממ"ד "שש35 ז

 ₪ ( 1,060ש"ש )5 ₪ ( 1,060ש"ש )5 "שש3חסר של  ממ"ד "שש35 ח
 ₪ ( 1,484ש"ש )7 ₪ ( 1,484ש"ש )7 "שש1חסר של  ממ"ד "שש37 ט

 ₪ ( 1,908ש"ש )9 ₪ ( 1,908ש"ש )9 ש"ש4.5חסר של  ממ"ד "שש37 י

 ₪(  2,120ש"ש )10 ₪(  2,120ש"ש )10 ש"ש1.5חסר של  ממ"ד "שש40 יא

 ₪(  1,802"ש )ש8.5 ₪(  2,120ש"ש )10 ש"ש1.5 ממ"ד ש"ש44 בי
 

 :לוח הצלצולים .3
  נשמרים הכללים המחייבים האלה: ספרי לשם הגברת יעילותה של הלמידה, כל עוד -אורכו של שיעור ייקבע באופן המשרת את הרעיון הפדגוגי הבית, "0043לפי הוראת קבע

מארבעת ".  תקנון שירות עובדי הוראה קובע כי, "דקות לשיעור 50עד  45שמירה על הסכמי השכר, באופן שיאפשר לכל מורה איגום יומי או שבועי של מסגרת של 

, וכי אין שיעורים דקות 40הם של  11ו 10 , 9 יםכי שעורו עולה מבדיקתנ".  דקה כ"א 45שיעורים בני  2 -דקה כ"א ו  50שיעורים בני  2השיעורים הראשונים יהיו 
ין למותר לצי  .ש"ש2-1 כלימוד שבועיות, )כיתה יב'(  דקות  90דקות )כיתות ז'( ל 55של בין  סה"כ חסר דקות במערכת השעות.  50של 

 .בנפרד ע"י משרד החינוך וכי שעות עבור תפילה מתוקצבות בחט"ע₪  460ובחט"ב  ₪  414"ש הוא ש2שעלות תל"ן של 
 

 חוזר תשלומי ההורים: .4
  במוסד חינוך (, "3.11-18פעילות חברתית תורנית. לפי הוראות חוזר מנכ"ל )רכישת תשלומים מרצון ועבור בחוזר התשלומים ישנו חיוב עבור

בנוסף לסכום זה יוכל  תכנית תורנית נוספת אפשר יהיה לגבות, בנוסף לסכומים אלו, גם עבור פעילות חברתית תורנית נוספת, בתנאי שפעילות כזו מתקיימת בפועל... המפעיל
ללים בהוראות חוזר זה; ראו סיכום בנספח א שכבר נכ למעט תל"ן ורכישת שירותים מרצוןהמוסד לגבות תשלומי חובה ורשות בהתאם להוראות משרד החינוך לכלל בתי הספר )

 ₪. 450תשלום חריג של  .לא ניתן לגבות עבור רכישה מרוכזת של תשלומים מרצון וגם עבור פעילות חברתית תורנית". להלן(

  חנוכה, פורים וט' באב. לא ברור מה השרות שנרכש כאן, שכן מועדים אלו נתנו מדרבנן  –נרשם בפירוט  "רכישה מרוכזת של שרותים"עבור סעיף
 חינם אין כסף.

 2000תשלום חריג של א. לא קיים סעיף כזה בחוזרי מנכ"ל. "יש גביה עבור סעיף ליב 'יב-'בכיתות ט .₪ 
 

 לסיכום:  .5
 השעות החסרותגביה חריגה בחישוב  (כולל לוח צלצולים) חסרותשעות  גביה חריגה סה"כ גבייה לוח צלצולים כיתה

 (₪60% ) 2,358 (₪ 1,060) ש"ש5 (₪38% ) 1,510 ₪  3,929 ש"ש1-חסר כ ז

 (₪60% ) 2,358 (₪ 848) ש"ש4 (₪38% ) 1,510 ₪  3,929 ש"ש1-חסר כ ח

 (₪67% ) 4,367 (₪ 424) ש"ש2 (62%) ₪ 3,934 ₪ 6,369 ש"ש1-חסר כ ט

 (84%)₪  5,524  (₪ 1,166) ש"ש5.5 (66%) ₪ 4,358 ₪ 6,585 ש"ש1-חסר כ י

 (78%)₪  5,312 (₪ 742) ש"ש3.5 (₪67% ) 4,570 ₪ 6,797 "שש2-כחסר  יא

 (67%)₪  4,676 (₪ 424)ש "ש2 (63%) ₪ 4,252 ₪ 6,797 "שש2-כחסר  בי

 יש לעצור את הוראות   ( הסדרת כל הנושאים שהובאו לעיל.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 לבקש פירוט )צביעת. 

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

  תשלומים מרצוןלקבל פירוט. 

  ההוריםקיום חשבון בנק נפרד לכספי לוודא 

 .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 – נודה לך על הפצת מכתב זה להורי בית הספר
 

 ,בהצלחה
 052-3631469 -נירית 

 

 מקורות:

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

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

 "טחוזר מנכ"ל תשלומי הורים תשע :http://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=93. 

  :18חוזר מנכ"ל תל"ן תורני.htm-11-3-12-2016-11/HoraotKeva/K-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3. 
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 ניתן לראות על מה אסור לגבות שרותים מרצון(:  שאלות ותשובות )פה
E9B59926D371%7d#4-B60F-44E3-419E-Templates/RegularText.aspx?NRNODEGUID=%7bCC9EA060http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Pniyot/. 

 "ט(: -)תוכנית הלימודי לכיתות א טמתנ"ה תשעhttp://matana.education.gov.il. 

 "(: טתקן השעות לבתיה"ס היסודי )תשעhttp://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/tekenyesodi.pdf. 

  :)תקן השעות לחט"ב )תשע"טhttp://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Teken/hatab_tashat.pdf. 

 יב(: -סת היבחנות )תוכנית הלימודים לכיתות ימסמך פריhttp://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/prisathibahnut_dash102.pdf. 

  :2018תכנית אמירים.pdf-amirim-http://meyda.education.gov.il/files/gifted/join. 

  :תכנית עתודה מדעית טכנולוגיתhttp://edu.gov.il/tech/amat/Documents/master_doc_tashach.pdfו .-tashach.pdf-list-http://edu.gov.il/tech/amat/Documents/school. 

  :תקנון עובדי שירות הוראהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Takanon/perek1A/Shaot. 
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