מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל הפדגוגי
אגף א' חינוך מיוחד

חשון תשע"ט
נובמבר 2018
לכבוד,
מנהל המוסד החינוכי
שלום רב,
הנדון :גביית תשלומי הורים לימודים בתכנית "מגמה לעתיד" -חינוך טכנולוגי מקצועי לתלמידים עם צרכים
מיוחדים
מגמה לעתיד הינה תכנית לחינוך טכנולוגי מקצועי לתלמידים עם צרכים מיוחדים .התכנית מתמקדת בלימודים
לקראת זכאות לתעודת הסמכה והכנה להשתלבות בעולם העבודה.
הצעירים לומדים בכיתה חינוך מיוחד או בבית ספר לחינוך מיוחד.
גביית תשלומי הורים וניהולם תבוצע בכפוף להנחיות חוזרי המנכל בנושא תשלומי הורים.
מסמך זה גובש על מנת להדריך את מנהלי מוסדות החינוך בנושא ,בשיתוף גב' סימה עובדיה פורצנל ,מנהלת אגף
יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך ,המינהל הפדגוגי ,ועו"ד מיכל שאול ,מנהל/ת מחלקה בכיר/ה  ,לשכת יעוץ
משפטי.
מסמך זה איננו מחליף את ההנחיות המפורטות בחוזר מנכ"ל .יש לעמוד בכל הכללים המפורטים בחוזרי המנכ"ל
לעניין תשלומי הורים.
.1

תשלומי חובה ורשות עפ"י חוזר מנכ"ל:

גביית תשלומי הורים
הערות

סכום מירבי לתשלום
תשלום חובה:
₪ 49
ביטוח תאונות אישיות
תשלומי רשות (יש לקבל את הסכמת ועד ההורים לפעילות):
₪ 176
סל תרבות
₪ 24
מסיבות כיתתיות
(הסכום המאושר עפ"י
₪ 300
טיולים
חוזר מנכ"ל לכיתה י"ב –
ע )₪ 616
549
סה"כ
להלן קישור לחוזר מנכ"ל בנושא תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ט
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רכישת שירותים מרצון  -עד ₪ 450
נוסף על השירותים שפורטו לעיל קיימים עוד שירותים או מוצרים המוצעים על ידי בית הספר ,שמטרתם בדרך כלל
לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת או להעשיר ולהרחיב את תכנית הלימודים המתבצעת בבית הספר .יש לפרט
להורים מהם המוצרים  /השירותים שבית הספר מציע לילדים במסגרת רכישה מרצון ועלות כל אחד מהם.
יש להחתים כל אחד מההורים על הסכמתם לשירות ולתשלום.
מנהל בי"ס יחליט ביחד עם נציגות ההורים הבית ספרית על שירותי הרשות ועל הפעילויות והשירותים במסגרת
הרכישה מרצון .גובה הגביה המקסימלית תהיה בהתאם לרכיבי תשלומי החובה והרשות המפורטים בחוזר מנכ"ל
ובלבד שלא יהיו גבוהים מסכומים שפורטו לעיל ועל פי יעודם.
מנהל בית הספר יבקש את אישור המפקח הכולל באמצעות מערכת אפיק לתשלומי הורים.
לאחר קבלת אישור המפקח הכולל בית הספר ישלח להורים חוזר תשלומים מפורט בהתאם לפעילויות החובה,
הרשות והרכישה מרצון.
יו"ר נציגות ההורים הבית ספרית יחתום על חוזר התשלומים יחד עם מנהל בית הספר.

אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים ,ויש למצוא פתרונות דרך הרשות
המקומית והנהלת בית הספר לשתפם.
תלמידים שנמצאו מתאימים ללימודים במסגרת התכנית ,מוזמנים לפנות במידת הצורך למוסד החינוכי לבקשת
מלגה .בקשתם זו תיבחן במסגרת תקציב קיים .
בברכה,
מימי פלצ'י
מפקחת
אגף א' חינוך מיוחד

העתקים
עירית בירן ,סגנית מנהל מינהל לפדגוגיה  ,המינהל הפדגוגי
רחלי אברמזון ,מנהלת אגף א' חינוך מיוחד
סימה עובדיה פורצנל ,מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך ,המינהל הפדגוגי
מיכל שאול ,מנהל/ת מחלקה בכיר/ה  ,לשכת יעוץ משפטי.
אסף מנוחין ,מונה חינוך טכנולוגי על-תיכוני ,מינהל מדע וטכנולוגיה

