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05-Sep-19

שלום רב,
קיבלנו לידינו את בקשתך לבדיקת תשלומי הורים ביפעת ,מקיף העמק המערבי ,סמל מוסד  260257לשנה"ל תשפ.
המסמכים שנתקבלו ☒ :מערכת השעות של כיתות ז,ח,ט ☒ 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 הוא ₪ 525 :בכיתות ז וח' 669
בכיתה ט' .ההפרשים נובעים מגביה עבור תרומה.

 .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 ביום חינוך ארוך (יוח"א)
ביה"ס ממלכתיים (לא יוח"א)
תוספת לתוכנית עמ"ט
תוספת חינוך טכנולוגי
תוספת לביה"ס ממ"ד

ז-ח
36

ט
36

א-ב ג-ד ה-ו
37 37 37
32 31 29
6
תגבור מקצועות קודש2 :
תפילה1 :

י-יב
37.5
7-5
7-6
תגבור בגרות4 :

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 212ש"ח.
ש"ש מעל תקן משה"ח ש"ש במימון הורים ש"ש עודף במימון הורים
כיתה ש"ש בפועל תוספות
5ש"ש (5 )₪ 1,060ש"ש ()₪ 1,060
חוסר של 2ש"ש
34ש"ש
ז
5ש"ש (5 )₪ 1,060ש"ש ()₪ 1,060
חוסר של 2ש"ש
34ש"ש
י
5ש"ש (5 )₪ 1,060ש"ש ()₪ 1,060
מתמטיקה תחילה חוסר של 2ש"ש
40ש"ש
ט

• לפי מערכת שקיפות בחינוך ,משרד החינוך תקצב לכל כיתה 52ש"ש בממוצע בתשע"ח ,ו54-ש"ש בממוצע בתשע"ז .שעות אלו הן מעבר לשעות
שהיה ושעות פרטניות.

 .3לוח הצלצולים:
•

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 לא קיימים במערכת שיעורים של  50דקות סה"כ

חסר  50דקות לימוד שבועיות ,כ 1ש"ש .למותר לציין שעלות תל"ן של 1ש"ש הוא .₪ 212

 .4חוזר תשלומי ההורים:
• במערכת השעות חסרות שעות תקן שמתוקצבות על ידי המשרד .בנוסף בית הספר גובה עבור שעות פיצול – דבר האסור על פי החוק.
• יתרות ("כספי התייעלות") צריכים להיות מושבים להורים .אין לממן תשתיות בית ספריות על ידי כספי הורים .לפי הוראות חוזר מנכ"ל (,)3.11-9
"ואלה 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".

•

אין להתרים הורים במסגרת חוזר התשלומים .לפי הוראות חוזר מנכ"ל ( " )3.11-9ועד ההורים המוסדי יוכל לפנות מיזמתו להורים בבקשת תרומה למימון
פעולות מיוחדות .שיעורה של התרומה יהיה לפי החלטת ועד ההורים המוסדי והיא תשמש למימון רכישות המיועדות לשיפור בית הספר שאינן ממומנות על ידי גורם אחר (כגון
מזגנים ומחשבים) ואינן מחובת המדינה או רשות החינוך המקומית ,וכן לסיוע לתלמידים נזקקים במוסד .ניהול כספי התרומה יהיה במסגרת קופה נפרדת בבית הספר שתנוהל
על ידי מנהל בית-הספר .בתכנית השימוש בכספי תרומות ההורים אפשר לכלול גם סיוע לזכאי סיוע .אין לחייב הורה להרים תרומה כלשהיא ,ואין למנוע שירות מתלמיד שהוריו
לא הרימו את התרומה ".תשלום חריג של  ₪ 525בכיתות ז-ח ₪ 669 ,בכיתה ט'

•

חלק מהתרומה האסורה הינו תשלום עבור טיול נוסף .לפי הוראות חוזר מנכ"ל תשלומי הורים תש"פ "הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התוכנית המחייבת
המפורטת .אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים .בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה
נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים".

• חלק מהתרומה האסורה בשכבה יב' הינו תשלום בסך  ₪ 455למסיבת סיום .חוזר מנכ"ל תשלומי הורים קובע את הסכומים המקסימליים
המותרים לגביה בכל סעיף .הסכות המקסימלי ( )₪ 200נגבה באופן תקני .הגביה הנוספת אסורה.
• קיימת התניה של מתן ספרי לימוד רק לאחר תשלום האגרה .זוהי התניה אסור ותשלומי ההורים אינם אגרה ואינם מס .פרט לביטוח כל תשלומי
ההורים הינם תשלומי רשות.
• חסר פירוט של השימוש בכספים הנגבים עבור "רכישה מרוכזת של שרותים".

 .5לסיכום:
סה"כ גבייה גביה חריגה לפי
לוח צלצולים
כיתה
אפיק
ומערכת שעות לפי אפיק
)44%( ₪ 1,060
חסר כ3-ש"ש ₪ 2,375
ז
)42%( ₪ 1,060
חסר כ3-ש"ש ₪ 2,525
ח
)42%( ₪ 1,060
חסר כ3-ש"ש ₪ 2,541
ט

סה"כ גביה לפי
החוזר להורים
₪ 2,900
₪ 3,050
₪ 3,210

גביה חריגה לפי
החוזר להורים
)55%( ₪ 1,585
)52%( ₪ 1,585
)54%( ₪ 1,729

גביה חריגה בחישוב השעות
החסרות לפי אפיק
)71%( ₪ 1,696
)67%( ₪ 1,696
)67%( ₪ 1,696

גביה חריגה בחישוב השעות
החסרות לפי החוזר להורים
)77%( ₪ 2,221
)73%( ₪ 2,221
)74%( ₪ 2,365

• 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
לקבל פירוט תשלומים מרצון.
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.
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נודה לך על הפצת מכתב זה להורי בית הספר – ותבוא עליך הברכה.
בהצלחה,
נירית 052-3631469 -
מקורות:
• מערכת אפיק (לבדיקת חוזרי תשלומים)
• הכל אודות מוסדות החינוך (לבדיקת יוח"א ,מספר תלמידים הכיתה ועוד ועוד)
• חוזר מנכ"ל תשלומי הורים תש"פ.
• גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי ,וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת ,תכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי
• היתר עבודה פרטית  /נוספת לעובדי הוראה
• חוסר מנכל משרד החינוך תשס"ג(3/א)  -תשלומי הורים (3.11-9פה ניתן לראות על מה אסור לגבות שרותים מרצון).
• מתנ"ה תש"פ (תוכנית הלימודי לכיתות א-ט)
• תקן השעות לבתיה"ס היסודי תש"פ
• תקן השעות לחט"ב תש"פ
• מסמך פריסת היבחנות (תוכנית הלימודים לכיתות י-יב)
• תכנית אמירים
• תכנית עתודה מדעית טכנולוגית
• תקנון עובדי שירות הוראה
• הוראת קבע  - 0043שעות הפעילות במוסדות החינוך הרשמי של מדינת ישראל
• הענן החינוכי
• הוראת קבע  - 0163שירותי בריאות השן לתלמיד
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