בס"ד

אגרת להורי הבנים והבנות המתחנכים וגדלים בבתי החינוך של
רשת בני עקיבא ורשת נעם צביה
בעניין תשלומי ההורים למוסדות החינוך במהלך "משבר הקורונה"
הורים נכבדים ,שלומות ובשורות טובות!


כולנו מקוים ומתפללים ,יחד עם כל בית ישראל ,כי בס"ד נצא כולנו ,מהמשבר הלאומי והעולמי,
במהירות ,בשלום ובשלמות.



המשבר מחייב אותנו להערכות למתן מענה [לפעמים ,מיידי] מתאים לסוגיות ולנושאים מורכבים.



בכל מה שקשור למערכת החינוך הציונית – דתית ,ובכלל זה ,בסוגיית תשלומי ההורים בתקופה
הזו ,אנו מתייעצים ומתואמים באופן מלא ,עם ראשי מינהל החמ"ד במשרד החינוך.
וזו הזדמנות להודות להם על שותפותם.



ומכאן ,לעניין עצמו:
א.

כפי שהודענו בתחילת המשבר ,וכמתחייב מכל היבט ,לא נגבה מההורים תשלומים,
לא על פעילויות שלא התקיימו ולא על "שירותים" שלא ניתנו.
בשורות הבאות נבהיר את העניין ,להלכה ולמעשה.

ב.

במוסדות החינוך "האקסטרנים" {אלו שאין בהם פנימייה} בנויים תשלומי ההורים "בגדול"
מארבעה תחומים כדלהלן:
 .1תשלומי חובה ורשות -
תשלומים אלו מתייחסים לביטוח תאונות אישיות ,סל תרבות ,טיולים ,מסיבות וכד'.
 .2התל"ן –
תוכנית הלימודים התורנית .כלומר :תוספת שעות הלימודים.
תשלומי ההורים בתחום זה ,מיועדים לתשלום שכר המורים המבצעים את השעות
ומלמדים את תוכנית הלימודים הנוספת.

 .3פעילות חברתית תורנית נוספת -
תשלומים אלו הינם בנוסף לתוכנית הלימודים התורנית אשר ניתנים לתלמידים בבתי
הספר.
בכללם :שבתות עיון ,סמינריונים ,הרצאות תורניות וסיורים תורניים וכד'.
 .4שירותי הסעה ו/או הזנה –
ישנם מוסדות אקסטרניים אשר מספקים עפ"י בקשת ההורים שירותי הסעה ו/או הזנה על
ידי ספקים חיצוניים .בהקשר לכך אנו מבקשים לציין כי מיד עם תחילת המשבר נשלחה
הודעה לספקים על הקפאת השירותים.
ג.

במוסדות הפנימיתיים {בהם פועלת פנימיה מלאה או חלקית}משולמים דמי אחזקה
הכוללים את כלל רכיבי התשלומים ובכלל זאת תשלומי החובה והרשות ,תל"ן  ,פעילות
חברתית תורנית ,לינה בפנימייה ,שירותי הזנה  ,שירותי הסעה (ככל וניתנים) וכיוצ"ב.

תשלומי הורים עבור תל"ן
עפ"י החוק ועפ"י ההסכמים בין המדינה והרשויות לארגוני המורים ,יש להמשיך לשלם את שכר
כל המורים במלואו עד  31באוגוסט דהיינו :עד סוף פגרת הקיץ ,שאחרי שנת הלימודים.
לא זו אף זו ,עפ"י ההנחיות התקפות כרגע ,כל המורים ממשיכים במלאכתם  ,בעיקר באמצעים
מקוונים.
ככל הנראה" ,יחזירו" המורים את הימים החסרים ,במהלך חופשת הקיץ.

לפיכך ,לא ניתן לבצע שום שינוי בנושא התשלומים עבור התל"ן.
תשלומים אחרים (למעט תל"ן)
ד.

לא כך הם פני הדברים בשאר התחומים ,השירותים והסעיפים.
()1

תשלומי הרשות והפעילות החברתית התורנית הנוספת :
חלק גדול מהפעילויות במוסדות  -בוצע עוד לפני המשבר.
הפעילויות המתוכננות האחרות ,כפי הנראה ,עוד תבוצענה אחרי המשבר.
בכל מקרה ,בסוף שנת הלימודים נערוך ונגיש להורים ,דו"ח מפורט על ביצוע הפעילות
החברתית השנתית בכל מוסד ,על עלויותיה והכנסותיה.

במידה ויהיה עודף הכנסות – הוא יוחזר להורים במלואו.
()2

שירותי הסעה ו/או הזנה:
כפי שצוין לעיל אנו מקווים כי הספקים לא ידרשו תשלום עבור הקפאת השירות .כך
למשל צריך לקחת בחשבון שנגרמו הפסדים ניכרים כתוצאה מכך בעיקר לקבלני ההזנה

אשר רכשו מוצרי מזון .אנחנו בוחנים את הדרכים לצמצום הנזקים ואת הסיכונים
המשפטיים ככל וקיימים.
כמוכן צריך לקחת בחשבון כי ייתכן ושנת הלימודים תוארך ונצטרך להאריך את
ההתקשרות עם הספקים הנ"ל.
בכל מקרה ,בסוף שנת הלימודים נערוך ונגיש להורים ,דו"ח מפורט על שירותי ההזנה
וההסעות ,על עלויותיהם והכנסותיהם.

במידה ויהיה עודף הכנסות – הוא יוחזר להורים במלואו.
()3

דמי אחזקה:
כבר בתשלום הקרוב תחול הפחתה של דמי האחזקה הנגבים מההורים לתלמידי המוסדות
הפנימייתיים וזאת באופן יחסי להיקף הפעילות והשירותים שסופקו החודש.
כך ננהג עד יעבור זעם ,עד שיחלוף בסיעתא דשמיא ,המשבר הקשה ,העובר על כולנו.
אם יוחלט על תוספת ימי לימודים בקיץ ,יעודכנו דמי האחזקה ,בהתאם.

ה .ערבות הדדית:
כמשפחה ,כולנו כאן בשביל כולנו.
הורים שנקלעו עקב המשבר למצבים כלכליים קשים ,מוזמנים ,אם הם חפצים בכך ,לפנות אלינו
{באמצעות מייל לביה"ס} בבקשות לסיוע נקודתי.
נשתדל ככל יכולתנו לסייע ,גם בנושא התשלומים.
בריאות ! בשורות טובות ! ישועות ונחמות !
בכבוד ובברכה
אלחנן גלט

ינקי פרידמן

מנכ"ל מרכז ישיבות

מנכ"ל רשת נעם צביה

ואולפנות בני עקיבא
העתקים:
מורנו ,הרב ר' חיים דרוקמן שליט"א
הרב אברהם גיסר הי"ו ,ראש מועצת החמ"ד
הרב שמחה ויסמן הי"ו ,ראש רשת נעם צביה
הגב' שוש נגר ,מ"מ ראש מינהל החמ"ד
מר בועז קולומבוס ,המפ"א על החינוך העי"ס בחמ"ד
חברי הנהלות הרשתות
ראשי מוסדותינו בכל הארץ

