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18.6.2017 

 
 לכבוד

 של הכנסת חברי ועדת החינוך
 באמצעות הדואל

 

 שלום רב, 
 

 טתשע"-ביטוח תאונות אישיות לשנה"ל תשע"ח –אישור תשלומי הוריםהנדון: 
 

אני פונה אליכם בקריאה לפעול מול , 96:66בשעה  6997..91.6י הקרוב, נלקראת הדיון הקבוע ליום ש

 מלא. עד לביטול  של תשלומי הורים במערכת החינוך, לצמצום התופעהוהאוצר החינוך  י משרד

 

בשנים האחרונות כרעה ית מוכרת במערכת החינוך הציבור מי ההוריםת תשלותופעת גביי (9

עד לכדי פגיעה  ,את הפערים בחינוך המגבירו מהווה מעין מס רגרסיבי על הוריםה, חולה

 .וך לחינוך ראוי במערכת הציבוריתאקונומי נמ-בזכותם של תלמידים מרקע סוציו

 

 חוזר מנכ"ל משרד החינוך מתיר גביית תשלום בהיקף של אלפי שקלים בשנה, תוך העמסת (.

 ההוריםברבים ממוסדות החינוך, היקף תשלומי על ההורים. חרף זאת, נטל כלכלי בלתי סביר 

מצא, כי בתי הספר גבו מיליארד  .69.מהגבול העליון המותר. דוח מבקר המדינה משנת  חורג

, ואילו נתוני מרכז המחקר 33%חריגה של המהווה ש"ח מעבר לסכומים שהותר להם לגבות, 

בתי  9,466-, הראו כי למעלה מלפני כשנהבוועדת החינוך  של הכנסת, שהוצגו בדיון והמידע

עוד נתון מטריד ה של תשלומי ההורים. א מדווחים למשרד החינוך על היקף הגבייספר כלל ל

ש"ח בשנה פעלו  3,666 -כי כמעט מחצית ממוסדות החינוך שהותר להם לגבות למעלה מהיה, 

  במגזר החרדי.הם מ 36%, 9-4ישובים המצויים באשכולות בי

 

בין השאר תשלומים עבור דמי  המרכיבים עבורם נדרשים ההורים לשלם הם מגוונים, וכוללים (3

ביטוח, עבור עלויות הפקת חומרים שונים, מסיבות סיום, טיולים, אגרות עבור בחינות בגרות 

 בור שעות לימוד )תל"ן(.וכן תשלומים ע

 

, בדיון על סוגיית תשלומי ההורים במערכת החינוך, הצהיר יו"ר הוועדה ח"כ 696.ביולי  (4

, שאנחנו נתכנס בסיכום של הדיון הזה לקראת מעשים ולא הצהרותאני בכל אופן, מצהיר "מרגי: 

במצב שאנחנו מככבים בדו"חות על אי שוויון בתחומים  –אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ]...[ 

להרשות את העוולה הזו, של תשלומי הורים תוך כדי  –רבים בחברה הישראלית וביניהם בחינוך 

 ".זה תרתי דסתרי ...[] קיומו של חוק חינוך חובה חינם
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את  ,שנה אחר שנהשבה ומאשרת, ועדת החינוך של הכנסת על אף הביקורת על התופעה,  (5

 .הממשלהבשירות  ת גומיכחותממשמשת תוך שהיא , תשלומי ההורים

 

אנו  ,לשנה"ל תשע"ח תשלומי ההוריםבהצפוי ערב הדיון בנושא דמי הביטוח, ולקראת הדיון  (6

לממש את המנדט שניתן לה מידי הציבור ולתבוע ממשרדי קוראים לוועדת החינוך של הכנסת 

  דמי הביטוח.תשלום החינוך והאוצר להביא לביטול תשלומי ההורים במלואם, ובכלל זה 

 

 

 בברכה, 
 

 
 נירית מוסקוביץ'

 מנהלת כללית 
 
 

 

 
 

 


