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 שכבת י' – תשפ"אאגרת תשלומי הורים לשנת הלימודים 

 הורים יקרים שלום רב,
הלימודים טבלת תשלומי ההורים לשנה"ל תשפ"א גובשה תוך כוונה לאזן בין הצורך לקיים שגרת פעילויות בשנת 

 בכפוף להוראות הבריאות ומניעת הדבקה בנגיף הקורונה.
  פעילויות הממומנות באמצעות תשלומי הורים יתוכננו ויבוצעו בכפוף להוראות הבריאות.

וזאת בשל אי הוודאות באשר להיתכנות קיום חלק מהפעילויות  בשני מועדים,גביית התשלומים תתבצע בשנה זו 
 וכדי להתאים את גביית תשלומי הורים לקיום פעילויות שניתן לקיים.

 
הסכומים בכל סעיף הם באישור  –לפניכם סל התשלומים להורים לשנת הלימודים תשפ"א בחלוקה לשתי פעימות 

 משרד החינוך והתכנית נבנתה במגבלות התקציב.
 התשלומים הינו באישור הנהגת ההורים ובאישור פיקוח משרד החינוך.  סל
 

אשר יבוצע בשתי פעימות. בשיתוף הנהגת  ₪  514הסכום לגבייה המאושר הינו  – גבייה עבור טיול שנתי
 ורק אם הטיול יוכל לצאת אל הפועל.  הסכום ייגבה רק בפעימת התשלומים השנייהההורים הוחלט כי 

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

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

 

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

 

 המופיעים מטה  כולל תשלומי המגמותאת התשלומים ניתן לשלם 

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

המחאות )צ'קים( בתשלומים שווים לתחילת כל חודש, תשלום ראשון בדצמבר. את ההמחאות יש   3ב  .2
על גבי גב ההמחאה יש לציין את שם התלמיד/ה לרשום לפקודת תיכון "בגין" ולהוסיף למוטב "בלבד". 

גמה בה והכיתה.   לכל אחד מהתשלומים לעיל הנכם מתבקשים להוסיף את הסכום עבור עלות המ
 בנכם/בתכם/לומד/ת. )ע"פ הפירוט מטה(

 
 

הורים המבקשים הנחה/מלגה מתקציב מלגות דרך משרד החינוך מתבקשים להגיש  – וועדת הנחות ומלגות
בצירוף כל המסמכים או אצל היועצת במזכירות בית הספר   בדחיפות בקשות רשמיות ע"ג טפסים אותם ניתן לקבל

 לא יתקבלו בקשות להנחה/מלגה לאחר תאריך זה.. 25.12.20עד לתאריך הנדרשים 
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 סעיף תקציבי שכבה
 גביה תשפ"א

 )פעימה ראשונה(

 י'

 49 תשלום חובה – ביטוח

 80 סל תרבות

פעילויות חברתיות ערכיות,  -רכישה מרוכזת

תכניות מניעה ייעוציות, זהות ישראלית והעשרה 

 193 פדגוגית.

 514 טיולים

 322 י' סה"כ 

 

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

 י' מגמה

 620 יות העיצובאומנו

 120 ביוטכנולוגיה

 88 הנדסת תוכנה

 630 מוסיקה

 544 רפואה

 400 תאטרון

 

 

  .אנו עומדים לרשותכם למענה לשאלות בכל עת

 פזית היבש                     יאיר דואק                  

 הספר        -בית   מנהלת                                                               ו"ר הנהגת ההורים   י             
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