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 תש"ףאגרת תשלומי הורים לשנת הלימודים 

 הורים יקרים שלום רב, 

הנהגת ההורים והנהלת ביה"ס פועלים לשימוש מושכל ויעיל בכספים  ."פהלימודים תשמצ"ב תשלומי הורים לשנת 

וזאת , מהסכומים שהוגדר על ידי וועדת החינוך בכנסת נמוכים בחלקםלהעשרת התלמידים ולרווחתם. הסכומים שנגבים 

 מתוך כוונה להקטין את נטל ההוצאות של ההורים. 

   גביה תש"ף סעיף תקציבי שכבה

סכום מרבי 

מאושר 

וועדת 

 החינוך

 י'

 49   49 תשלום חובה – ביטוח

 0   0 מסיבות כיתתיות

 450   390 רכישה מרוכזת

 176   140 סל תרבות

 513   513 טיולים

 1,188   1,092   י' סה"כ

 יא'

 49   49 תשלום חובה – ביטוח

 0   0 מסיבות כיתתיות

 450   402 רכישה מרוכזת

 176   110 סל תרבות

 513   513 טיולים

 1,188   1,074   יא' סה"כ

 יב'

 49   49 תשלום חובה – ביטוח

 0   0 מסיבות כיתתיות

 450   419 רכישה מרוכזת

 176   120 סל תרבות

 616   616 טיולים

 200   200 מסיבת סיום

 1,491   1,404   יב' סה"כ

 

 *סל תרבות כולל: הצגה וטקסים.    

**רכישה מרוכזת של שירותים כוללת: הרצאות, סמינרים, פעילויות חגים וספורט, עיצוב סביבה, פעילות מנהיגות תלמידים בהתאם 

 לתוכניות הלימודים בכל שכבה. 

 

שילמו עבור פעילות רשות במקרה של הורים שלא ) א'(, "  3אנו מבקשים לעדכן אתכם  כי על פי חוזר מנכ"ל ס"ג 

" כגון: טיולים, הצגות ופעילויות תרבות אחרות. במקרים אלה בית ספר ידאג כלשהי לא ישתתף התלמיד בפעילויות

 לפעילות חלופית לתלמיד.
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מאחר וכל שנה קיימים מקרים בהם הורים אינם משלמים על פעילות עד למועד סמוך לקיומה, נוצרת אי וודאות בתהליכי 

לפיכך, תלמידים שהוריהם לא יעבירו תשלומים ללא סיבה הרכש שגורמת לנזק כלכלי לכלל תלמידי בית הספר. 

ויישארו בבית הספר  יהן בשלב מאוחר יותרלא יוכלו להצטרף לפעילויות שלא שילמו עלמוצדקת במועד שנקבע 

 .לפעילות חלופית

 פעולות גבייה בהתאם להוראות הדין. במקרה של אי תשלום במועד, העירייה שומרת על זכותה לנקוט בבנוסף, 

 המופיעים מטה  כולל תשלומי המגמותאת התשלומים ניתן לשלם 

 והתלמיד יופיע הסכום לתשלום, כולל המגמות.בכרטיסי אשראי  באתר ביה"ס. בהקשת ת.ז. של ההורה  .1

את ההמחאות יש לרשום  .המחאות )צ'קים( בתשלומים שווים לתחילת כל חודש, תשלום ראשון באוקטובר 5ב  .2

כל ל  על גבי גב ההמחאה יש לציין את שם התלמיד/ה והכיתה. לפקודת תיכון "בגין" ולהוסיף למוטב "בלבד". 

את הסכום עבור עלות המגמה בה בנכם/בתכם/לומד/ת. )ע"פ בקשים להוסיף אחד מהתשלומים לעיל הנכם מת

 הפירוט הבא(

  אליכם ע"י רכז המגמה במשוב, במייל ובדף מודפס(יועבר )פירוט לגבייה  תש"ף תשלומי מגמות שנה"ל 

 יב' יא' י' מגמה

 1100 1100 1100 יות העיצובאומנו

 ביולוגיה

 

399 263 

 גאוגרפיה

 

254 209 

   550 ביוטכנולוגיה

 כימיה

 

240 90 

 מדעי החברה

 

150 173 

 73 77 85 הנדסת תוכנה

 750 750 750 מוסיקה

 ערבית

 

214 202 

 350 700 100 פיזיקה

 341 144 407 רפואה

 750 750 750 תאטרון

 תקשורת

 

250 

 ניהול עסקי 

 

158 60 

 30 30  מדעי המחשב

 

  .למענה לשאלות בכל עתאנו עומדים לרשותכם 

 פזית היבש                     עמי מעודד                   

 הספר                -בית   מנהלת                                                               ו"ר הנהגת ההורים   י             


