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שלום רב,
קיבלנו לידינו את בקשתך לבדיקת תשלומי הורים במזרע ,מקיף עמקים-תבור ,סמל מוסד  260182לשנה"ל תשפ.
☒ חוזר תשלומי ההורים ☐ לוח הצלצולים של המוסד
המסמכים שנתקבלו ☐ :מערכת השעות של כיתות פרט
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 ₪ 511 :בכיתות ז-ח₪ 495 ,
בכיתות ט ₪ 688 ,בכיתות י' ₪ 788 ,בכיתות יא ₪ 825 ,בכיתות יב..

 .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  ₪ 212בחט"ב ו₪ 230
בחט"ע.
כיתה ש"ש בפועל תוספות ש"ש מעל תקן משה"ח ש"ש במימון הורים ש"ש עודף במימון הורים
5ש"ש (5 )₪ 1,060ש"ש ()₪ 1,060
ז
חסר  1ש"ש
35ש"ש
5ש"ש (5 )₪ 1,060ש"ש ()₪ 1,060
ח
חסר  1ש"ש
35ש"ש
5ש"ש (3.5 )₪ 1,150ש"ש ()₪ 805
י
39ש"ש
5ש"ש ()₪ 115( 0.5 )₪ 1,150
יא
4.5-7.5ש"ש
42-45ש"ש

 במערכות השעות של כיתות י' ויא לא מצאנו אף שעה שאינה שעה המיועדת לבגרות .מכיוון שהמשרד מתקצב את כל השעות הנדרשות לשעות
לא ניתן לגבות ת"לן עבור שעות אלו .תשלום חריג של  ₪ 345הכיתות י' ו ₪ 1,035בכיתות יא.
 לפי מערכת שקיפות בחינוך ,משרד החינוך תקצב לכל כיתה  50ש"ש בממוצע בתשע"ח48 ,ש"ש בממוצע בתשע"ז ,ו49-ש"ש בממוצע בתשע"ו.
שעות אלו הן מעבר לשעות שהיה ושעות פרטניות.

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

 .4חוזר תשלומי ההורים:
 בחוזר להורים יש גביה עבור "למידה בקבוצות קטנות" .לא קיים סעיף כזה המאושר לגביה .בפסקי דין שונים שנתנו לאורך השנים (ראה בג"צ
 )5812/13נאסר לממן הקטנת  /פיצול כיתות מכספי ההורים או מכספי הרשות המקומית .תשלום חריג של  ₪ 123בכיתות ז-ח₪ 107 ,
בכיתות ט ₪ 196 ,בכיתות י' ₪ 216 ,בכיתות יא' ו ₪ 175בכיתות יב'
 בחוזר להורים יש גביה עבור "יום טיול נוסף" .לפי הוראות חוזר מנכ"ל (הוראה " :)0089הגבייה 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 ".תשלום חריג של  ₪ 193בכיתות ז-ט ₪ 137 ,בכיתות י-יא ו ₪ 75בכיתות יב'



בחוזר להורים יש גביה עבור "קרן עזרה הדדית להורים" .לפי הוראות חוזר מנכ"ל (" ,)3.11-9הורה רשאי לתרום למוסד חינוכי כל כסף וכל שווה כסף ,אולם
מנהל מוסד חינוך אינו רשאי להתרים הורים או לפנות להורים בבקשת תרומה כלשהי (לפי חוק שירות המדינה סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים ,התשי"ט ...)1959-אין
לחייב הורה להרים תרומה כלשהיא ,ואין למנוע שירות מתלמיד שהוריו לא הרימו את התרומה ".תשלום חריג של .₪ 20

 בחוזר להורים יש גביה עבור "השלמה למסיבת סיום י"ב" .חוזר מנכ"ל (הוראה  )0089קובע את הסכומים המרביים לגבייה .מרביים ,הווה אומר,
לא ניתן לגבות מעל הסכום המאושר .לפי הוראות חוזר מנכ"ל ( " ,)3.11-9מוסדות החינוך יקפידו על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות .להלן דוגמה
לחיסכון בהוצאות על מסיבות ועל חגיגות:
א .יש לקיים מסיבות ,חגיגות וטקסים בבתי-ספר בצורה צנועה וחסכונית ,ויש להימנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות ,אם של בית-הספר ואם של ההורים .
ב .אין להזמין מבחוץ במאים ,אמרגנים ,שחקנים או אנשי מקצוע אחרים לארגן את מופעי בית-הספר וגן-הילדים ,ויש להסתפק בכוחות פנימיים ,כגון מורים ,מדריכים ,תלמידים
והורים מתנדבים .
ג .אין לקיים מסיבות וחגיגות באולמות שיש לשלם עבור השימוש בהם .אירועים מיוחדים ,שאי אפשר לקיימם בבית-הספר (בשל העדר אולם או חצר מתאימה) ,יש לבדוק את
האפשרות לקיימם באולמות של הרשות המקומית .
ד .אין לדרוש מהתלמידים לרכוש תלבושת מיוחדת לצורך הופעה .יש להימנע לחלוטין מכל הוצאה הנובעת מטעמי יוקרה וראוותנות ".תשלום חריג של  ₪ 400בכיתה

יב'
 בחוזר התשלומים יש גביה עבור "חינוך חברתי" .לא קיים סעיף כזה המאושר לגביה .תשלום חריג של  ₪ 175בכיתות ז'-ט' ₪ 335 ,בכיתה י',
 ₪ 415בכיתה יא' ו ₪ 155בכיתה יב'.
 חסר פירוט של השימוש בכספים הנגבים עבור "רכישה מרוכזת של שרותים".

 .5לסיכום:
סה"כ גבייה  -סה"כ גבייה –
כיתה לוח צלצולים
חוזר להורים
אפיק
₪ 2,886
ז
₪ 2,375
₪ 2,886
ח
₪ 2,375
₪ 3,496
י
₪ 2,808
₪ 3,446
יא
₪ 2,658
-

גביה חריגה  -אפיק
)47%( ₪ 1,060
)47%( ₪ 1,060
)40%( ₪ 1,150
)43%( ₪ 1,150

גביה חריגה –
חוזר להורים
)54%( ₪ 1,571
)54%( ₪ 1,571
)53%( ₪ 1,838
)56%( ₪ 1,938

גביה חריגה בחישוב השעות
החסרות – חוזר להורים
)62%( ₪ 1,783
)62%( ₪ 1,783
-

 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 השעות (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
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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.

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 (הודעה .)0153
 גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי ,וגביית תשלומי הורים עבור מקצ ועות 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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