ניתוח חוזרי תשלום – tashlumim0@gmail.com

19-Nov-19

שלום רב,
קיבלנו לידינו את בקשתך לבדיקת תשלומי הורים בצפריה ,אולפנת בני עקיבא צפירה ,סמל מוסד  440479לשנה"ל תשפ.
☐ חוזר תשלומי ההורים ☐ לוח הצלצולים של המוסד
המסמכים שנתקבלו ☒ :מערכת השעות של כיתות י,יא
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).

 .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
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תגבור מקצועות קודש2 :
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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
ש"ש מעל תקן משה"ח ש"ש במימון הורים ש"ש עודף במימון הורים
ש"ש בפועל תוספות
כיתה
4ש"ש ()₪ 843
י
4ש"ש ()₪ 843
חסר 0.5ש"ש
ממ"ד
41ש"ש
4ש"ש ()₪ 843
4ש"ש ()₪ 843
ממ"ד ,טכנולוגי חסר 6.5ש"ש
י רפואה 41ש"ש
4ש"ש ()₪ 843
יא
4ש"ש ()₪ 843
חסר 0.5ש"ש
ממ"ד
41ש"ש

 בנוסף ,בבדיקת המקצועות הנלמדים בחטיבה העליונה מצאנו רק שעה אחת שבה נלמד מקצוע שאינו מיועד לבגרות (שעת ראש האולפנה) .בכל
שאר השעות נלמדים מקצועות לבגרות .שעות אלו מתוקצבות ע"י משרד החינוך.
 לפי מערכת שקיפות בחינוך ,משרד החינוך תקצב לכל כיתה בחט"ב 51ש"ש בממוצע בתשע"ח 53ש"ש בממוצע בתשע"ז ,ו54-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:
 לא נמצאו חריגות נוספות.

 .5לסיכום:
גביה חריגה בחישוב השעות החסרות
לוח צלצולים סה"כ גבייה גביה חריגה
כיתה
- )22%( ₪ 843
י
₪ 3,831
- )22%( ₪ 843
₪ 3,831
י רפואה -
- )22%( ₪ 843
יא
₪ 3,831
-

 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
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,
שי 052-3866459 -
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

עמוד  1מתוך 1

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

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

