ניתוח חוזרי תשלום – tashlumim0@gmail.com

08-Dec-18

שלום רב,
קיבלנו לידינו את בקשתך לבדיקת תשלומי הורים באופק ,עברון ,סמל מוסד .260125
המסמכים שנתקבלו ☒ :מערכת השעות של כיתות ז ,5ט ,יא ☒ חוזר תשלומי ההורים ☒ לוח הצלצולים של המוסד
ניתוח זה מתייחס רק לכיתות הנ"ל .לניתוח מלא יש צורך בכל המסמכים .נודה לך על הפצת מכתב זה להורי בית הספר.

 .1אישור חוזר תשלומי ההורים:
 חוזר התשלומים אושר במערכת אפיק (חוזר לא מאושר אסור להעביר להורים) ,אך עם זאת חוזר התשלומים באפיק שונה מהחוזר שנשלח
אלינו .הניתוח מתייחס לחוזר במערכת אפיק בלבד .ההפרש בין הסכום המאושר באפיק לחוזר התשלומים לכיתות ז' הוא₪ 951 / ₪ 701 :
לתלמיד המשתתף בתוכנית המצוינות ,ולכיתות ט'  ₪ 1,134 / ₪ 884לתלמיד המשתתף בתוכנית המצויינות

 .2שעות הלימוד:
מוסד זה אינו ביוח"א .מספר השעות השבועיות (ש"ש) עפ"י תקן המינימום של משרד החינוך (ובד"כ התקצוב הוא יותר גבוה) הוא:
ביה"ס ממלכתיים (לא יוח"א)
ביה"ס ביום חינוך ארוך (יוח"א)
תוספת לתוכנית עמ"ט
תוספת חינוך טכנולוגי
תוספת לביה"ס ממ"ד

א-ב
29
37
-

ג-ד
31
37
תפילה1 :
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32
37
-
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36

37.5

6
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7-5
7-6
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אנחנו מנתחים לפי שעות לימוד נטו.
בביה"ס ממ"ד :ללא תוספות עבור תפילה (כיתות א-ו).
בכלל בתי הספר :עמ"ט וחינוך טכנולוגי יחושבו לפי תוספת
השעות המינימלית.

להלן פירוט הש"ש בפועל והש"ש במימון הורים בחישוב התוספות המפורטות .תעריף משרד החינוך לשעת תל"ן הוא .₪ 212
ש"ש בפועל תוספות ש"ש מעל תקן משה"ח ש"ש במימון הורים ש"ש עודף במימון הורים
כיתה
 5ש"ש ( 5 )₪ 1,060ש"ש ()₪ 1060
חסר  4ש"ש
ז ,ט – ללא מצוינות 32ש"ש
 5ש"ש ( 5 )₪ 1,060ש"ש ()₪ 1060
חסר  6ש"ש
עמ"ט
ז ,ט – כולל מצויינות 36ש"ש
 5ש"ש (3 )₪ 1,150ש"ש ()₪ 690
יא
2ש"ש
עמ"ט
45ש"ש
 בכיתה יא' לא ניתן לזהות שום שעת הוראה כשעת תל"ן ,כך שגם עבור השעות שמעבר לתקן המינימום (37ש"ש) לא ניתן לגבות תשלום.
תשלום חריג של .₪ 460
 לפי הוראות חוזר מנכ"ל ,תשלומי הורים תשע"ט (הודעה מס'  " )0089שעת לימודים במסגרת תל"ן היא שעה המאריכה את יום הלימודים ואיננה משמשת
לפיצול כיתות אֵ ם לקבוצות לימוד" (הדגשה במקור).
 עפ"י הוראות משרד החינוך (סימוכין " )2000-2003-2017-0120011תל"ן רגילה אינה מופיעה ברשימת תחומי הלימוד במתנה" אין לתת תל"ן במתמטיקה,
אנגלית או כשעות מחנך .משרד החינוך מתקצב את כל השעות הללו.
 לפי מערכת שקיפות בחינוך ,משרד החינוך תקצב לכל כיתה בחט"ב 55ש"ש בממוצע בתשע"ז ,ו57-ש"ש בממוצע בתשע"ו .שעות אלו הן מעבר
לשעות שהיה ושעות פרטניות.

 .3לוח הצלצולים:
 לפי הוראת קבע " ,0043יום לימודים בן  4שעות יתחיל בשעה  8:00ולא יסתיים לפני השעה  .".11:50מבדיקתנו עולה כי יום הלימודים מתחיל בשעה .08:15
סה"כ חסר  75דקות לימוד שבועיות ,כ1ש"ש .למותר לציין שעלות תל"ן של  1ש"ש הוא  ₪ 212בחט"ב ו ₪ 230בחט"ע.
 לפי הוראת קבע " ,0043אורכו של שיעור ייקבע באופן המשרת את הרעיון הפדגוגי הבית-ספרי לשם הגברת יעילותה של הלמידה ,כל עוד נשמרים הכללים המחייבים האלה:
שמירה על הסכמי השכר ,באופן שיאפשר לכל מורה איגום יומי או שבועי של מסגרת של  45עד  50דקות לשיעור" .תקנון שירות עובדי הוראה קובע כי" ,מארבעת
השיעורים הראשונים יהיו  2שיעורים בני  50דקה כ"א ו  2 -שיעורים בני  45דקה כ"א" .מבדיקתנו עולה כי שיעורים  3,4,5,6,7,8,9הינם של  40דקות וכי לא
קיימים שיעורים של  50דקות במערכת .סה"כ חסר  160דקות לימוד שבועיות ,מעל ל3ש"ש .למותר לציין שעלות תל"ן של 3ש"ש הוא 636
 ₪בחט"ב ו ₪ 690בחט"ע.

 .4חוזר תשלומי ההורים:


נוסף על האמור לעיל ,בחוזר תשלומי ההורים ישנו חיוב עבור "סיורים/של"ח" .לפי הוראות חוזר מנכ"ל (" ,)3.11-3בכיתות ח'-י' שבהן מתקיימים לימודי
של"ח אפשר לגבות סכום נוסף בסך עד  150ש"ח בשנה בנוסף על הגבייה לטיולים .סכום זה מיועד לגיחות ולסיורים רכובים בהיקף של  3סיורים בשנה" .לא ניתן לגבות עבור

פעילת של"ח בכיתות ז' וכן בכיתות יא' ויב' .תשלום חריג של .₪ 150
 בחוזר התשלומים להורים קיימת גביה עבור תרומה מרצון .לא קיים סעיף כזה באפיק .קיים אישור באפיק לרכישה של שירותים מרצון בגובה של
 .₪ 450תשלום חריג של  ₪ 701בכיתות ז'  685 ,בכיתות ט' ו 694בכיתות יא'.
 בפירוט הסעיף "רכישה מרוכזת של שרותים" ,יש גביה עבור " רכישת מזון מרוכזת לטיולים שנתיים ולימי שדה ,ציוד לימודי ,צילומים והדפסת
חומרי לימוד לתלמידים בכיתה  ,מחשבים אישיים וציוד היקפי ,הנגשת המידע להורים (מצב לימודי ותפקודי של התלמיד) באמצעות תוכנת
משו"ב".
 בסעיף רכישה מרוכזת יש לציין באופן ברור להורה עבור אילו שרותים הוא משלם ואיזה סכום עבור כל שרות .הורה רשאי לבחור
לשלם עבור רק חלק מהשרותים המוצעים .בחוזר להורים אין פירוט שכזה.
 בתאור הכללי של רכישה מרצון נכלל "רכישת מזון מרוכזת לטיולים שנתיים ולימי שדה" .הוראות חוזר מנכ"ל ( )3.11-9כולל המלצות
להוזלת טיולים ,בין השאר "א .השהייה והלינה בתנאי שדה הן ערך חינוכי וגם דרך להוזלת הטיול; על כן יש לעודד טיולי-תרמיל ולינה בחניונים מוסדרים,בשיטת
קמפינג ,תוך שילוב הכנת הארוחות באופן עצמאי .ב .אפשר ליזום את יציאתן של כמה כיתות במקביל ,ובכך להגיע לניצול מרבי של מקומות הישיבה באוטובוסים ,אך
יש להימנע מהסעת תלמידים ומלווים במספר הגבוה ממספר המושבים באוטובוסים .ג .כדאי לארגן קבוצות הדרכה מלאות ,בנות  25תלמידים כל אחת .ד.אפשר
"לשחרר" חלק מהאוטובוסים וליזום הסעת תלמידים בשיטת ה"הקפצות" .הץ אפשר לבשל במטבחים לשירות עצמי



אין לגבות עבור צילומים והדפסות ,חומרי לימוד או תשתיות .תוכנות דמויות משו"ב מתוקצבת ע"י משרד החינוך לכלל בתי הספר .לפי
הוראות חוזר מנכ"ל ( " ,)3.11-9ואלה הנושאים שאין לגבות עבורם כספים מההורים :א .חומרי מלאכה ,חומרי לימוד וערכות להוראת טכנולוגיה ומדעים; ב.
אגרת שכפול; ג .הוצאות מינהלה ,אחזקה ,ציוד ,התקנת ציוד ותשתיות ,תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד ,מכונות צילום ,דואר ,טלפון ,צורכי משרד ,ביקורת
חשבונות וכד' ,חשמל ,מים ,חומרי ניקוי וסניטציה ,בדק בית ,סיוד ,צביעה ,תיקוני נגרות ושמשות וכד' ,תיקוני ריהוט וציוד ,הוצאות ביטוח ציוד נגד גנבות (ובכלל זה
השתתפות עצמית) ,נסיעות ,אש"ל ,הובלות ,ביטוח ואחזקה וכד';  ...ה .שכפול חוזרים מינהליים והודעות של בית הספר להורים; ו .שימוש בספרייה והשאלת ספרי
עיון;  ...יב .עמלה עבור גביית תשלומים כלשהם" .תשלום חריג של .₪ 450

 בחוזר התשלומים להורים יש גביה עבור השתתפות בתוכניות מצויינות .ביה"ס מקבל תקצוב של משרד החינוך עבור תוכנית עמ"ט הכוללת
2ש"ש מתמטיקה 2 ,ש"ש פיזיקה ו 2ש"ש מחשבים .אין לגבות כסף מהורים עבור השתתפות בתוכנית .תשלום חריג של .₪ 250
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לפי הוראות חוזר מנכ"ל (" ,)3.11-18גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת ( 5יחידות לימוד) ...היא בגין תוספת פעילויות ,ואין לגבות עבור רכישה של
ציוד עבור מוסד החינוך ...תותר רק בכיתות י'-י"ב ...תותר אך ורק במקצועות לימוד שיש בהם הצדקה לביצוע פעולות אלה והן נובעות מאופי המקצוע ,כגון מגמות בתחום האמנות או
בתחום ידיעת הארץ ,והיא מוגבלת לשני מקצועות התמחות ברמת  5יחידות לימוד .סכום הגבייה יהיה  750ש"ח לכל היותר לכל מקצוע ובסך הכול  1,500ש"ח לכל היותר ...בתנאי
שימולאו התנאים האלה )2( ...הצגה מראש של התכנית המאושרת והפירוט התקציבי להורים )3( .הסכמה מראש בכתב של כל אחד ואחד מההורים לתשלום" .בחוזר להורים

הגביה עבור כל מגמה עוברת את הרף המותר של  ₪ 750וסעיף הגביה אינו מופיע כלל במערכת אפיק.

 .5לסיכום:
גביה חריגה בחישוב השעות החסרות
כיתה לוח צלצולים סה"כ גבייה (לפי אפיק) גביה חריגה
)98%( ₪ 2,508 )65%( ₪ 1,660
ז
חסר כ4-ש"ש ₪ 2,549
)98%( ₪ 2,316 )62%( ₪ 1,468
ט
חסר כ4-ש"ש ₪ 2,366
)99%( ₪ 2,670 )65%( ₪ 1,750
יא'
חסר כ4-ש"ש ₪ 2,706
 המלצתנו היא לא לשלם עד להסדרת כל הנושאים שהובאו לעיל .יש לעצור את הוראות קבע ותשלומי בכרטיס אשראי.

בנוסף לאמור לעיל מומלץ מאוד:






לבקש פירוט (צביעת) שעות התל"ן במערכת ה שעות (ההורים צריכים לדעת על מה הם משלמים ומה הם מקבלים ממשרד החינוך).
ליידע את ההורים כי אין חובה לשלם את תשלומי התל"ן ולהשתתף בשיעורים ,באם השירות אינו תואם את צפיות ההורים
לוודא קיום חשבון בנק נפרד לכספי ההורים
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.

נודה לך על הפצת מכתב זה להורי בית הספר – ותבוא עליך הברכה.
בהצלחה,
נירית 052-3631469 -
מקורות:
 מערכת אפיק (לבדיקת חוזרי תשלומים).http://hinuch.education.gov.il/acthorim/IturMosad.aspx :
 הכל אודות מוסדות החינוך (לבדיקת יוח"א ,מספר תלמידים הכיתה ועוד ועוד).http://apps.education.gov.il/imsnet/mosdot.aspx :
 חוזר מנכ"ל תשלומי הורים תשע"ט.http://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=93 :
 חוזר מנכ"ל תל"ן תורני.http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2016-12-3-11-18.htm :
 שאלות ותשובות (פה ניתן לראות על מה אסור לגבות שרותים מרצון):
.http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Pniyot/Templates/RegularText.aspx?NRNODEGUID=%7bCC9EA060 -419E-44E3-B60F-E9B59926D371%7d#4
 מתנ"ה תשע"ט (תוכנית הלימודי לכיתות א-ט).http://matana.education.gov.il :
 תקן השעות לבתיה"ס היסודי (תשע"ט)http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/tekenyesodi.pdf :
 תקן השעות לחט"ב (תשע"ט)http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Teken/hatab_tashat.pdf :
 מסמך פריסת היבחנות (תוכנית הלימודים לכיתות י-יב).http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/prisathibahnut_dash102.pdf :
 תכנית אמירים.http://meyda.education.gov.il/files/gifted/join-amirim-2018.pdf :
 תכנית עתודה מדעית טכנולוגית .http://edu.gov.il/tech/amat/Documents/master_doc_tashach.pdf :ו.http://edu.gov.il/tech/amat/Documents/school-list-tashach.pdf-
 תקנון עובדי שירות הוראה.http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Takanon/perek1A/Shaot :

עמוד  2מתוך 2

הניתוח נכון לתאריך בראש עמוד זה ,ומתבסס על נתונים שהתקבלו מהורים

לשאלות/הערות מוסדות – ( 052-3866459שי פולטהיים)

