אוקטובר 2021

סל התשלומים לשנת הלימודים תשפ"ב
להורים היקרים שלום רב,
לפניכם סל התשלומים להורים לשנת הלימודים תשפ"ב.
סל התשלומים אושר ע"י ועדת הכספים של הכנסת ,פיקוח משרד החינוך והנהגת ההורים.
אחד מיעדי ביה"ס הוא חינוך לתרבות וערכים במעגלים השונים  :יהודי  ,ציוני ודמוקרטי.
התכנית החברתית  ,הייעוצית והתרבותית הינה הדרך להגיע ליעד זה.
צוות ביה"ס רואה בהשתתפות התלמידים בפעילות חשיבות רבה ומשמעותית.
תכנית זו מהווה חלק מתכנית הלימודים והינה חובה.
תשל ומי הורים הכרחיים למען קיומה של התכנית ,על כן נבקשכם להסדיר את התשלום בהקדם.
אנו מבקשים לעדכן אתכם כי ע"פ חוזר מנכ"ל ס"ג ( 3א')" ,במקרה של הורים שלא שילמו עבור
פעילות רשות כלשהי לא ישתתף התלמיד בפעילויות" .במקרים אלה בית ספר ידאג לפעילות חלופית
לתלמיד.
בנוסף ,במקרה של אי תשלום במועד של חובת ביטוח תאונות אישיות ,העירייה שומרת על זכותה
לנקוט בפעולות גבייה בהתאם להוראות הדין.
התשלומים המפורטים להלן (כולל תשלומי המגמות) ישולמו באחת מהאפשרויות הבאות :
 .1באשראי -דרך קישור תשלומים באתר ביה"ס בהקשת ת.ז של ההורה והתלמיד.
 .2במזומן –בגזברות ביה"ס.
 .3ב 5המחאות (צ'קים) בתשלומים שווים לתחילת כל חודש .את המחאות יש לרשום לפקודת
תיכון "בגין" ולהוסיף "למוטב בלבד" .על גבי גב המחאה יש לציין את שם התלמיד/ה והכיתה.
לכל אחד מהתשלומים הנכם מתבקשים להוסיף את הסכום עבור עלות המגמה בה בנכם/בתכם
לומד/ת( .ע"פ הפירוט בהמשך)
אנו מבקשים להתחיל ולהחיל את התכנית החברתית ולכן אנו מבקשים מכלל ההורים להסדיר
בהקדם את התשלום המתבקש.
לתשומת לבכם -במידה וקיימים זיכוים עבור ילדכם משנה"ל תשפ"א  ,יקוזז הזיכוי מתשלום
השנה הנוכחית ,הסכום לתשלום עבור כל תלמיד מעודכן באתר התשלומים.
ניתן לבדוק זאת גם למול מנהלת החשבונות.
 ניתן לשלם לבית הספר במהלך השבוע בימים א'-ה' בין השעות 8:30-15:00
לבירורים בטלפון 03-9384873 :שלוחה  6לגזברות.
בברכת שנת לימודים פורייה ,
יאיר דואק
יו"ר הנהגת ההורים

פזית היבש
מנהלת ביה"ס
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תשלומי הורים לשכבת י' – תשפ"ב
סוג תשלום

סכום מאושר
עפ"י חוזר מנכ"ל

הסכום לגבייה
אצלנו בתיכון בגין

תשלום חובה
ביטוח תאונות אישיות
סל תרבות
במהלך השנה מתוכננים :הצגות וטקסים.
מסיבות כיתתיות

₪ 49

₪ 49

₪ 150

₪ 176

₪8

₪8

טיול שנתי

₪ 513

₪ 513

רכישות מרוכזות ושירותים עבור התלמיד-

₪ 437

₪ 450

פעילויות חברתיות ערכיות ,תכניות מניעה
ייעוציות והעשרה פדגוגית.
₪ 1,157
סה"כ

תכנית חברתית ערכית ייעוצית והעשרה פדגוגית לשכבה י' –
רכישות מרוכזות ושירותים עבור התלמיד
התכנית נתונה לשינוים .הפעילות תיערך בהתאם להנחיות משרדי החינוך והבריאות.

תכנית חינוכית

הרצאה להגברת החוסן הנפשי

תכניות ייעוציות

בנושא זהות מינית ,דימוי הגוף ואנורקסיה

תכנית חינוכית

הרצאה להגברת המודעות לזהירות בדרכים

תכנית חברתית
ערכית
תכניות לימודיות
בסביבה
מתוקשבת
יום גיבוש

הרצאה בנושא תרומה לחברה – הרצאתו של יניב שגיא.

פעילות חווייתית לגיבוש השכבה

תכנית מניעה
ייעוצית

הרצאה בנושא מניעת סמים ,אלימות וסכנות ברשת –
הרצאתו של דורון הרמן

תכנית חינוכית
ייעוצית
פעילות חינוכית

סיור ,הרצאות וסדנאות בנושא זהות ותרומה לחברה

מאגר תכנים דיגיטליים – הרצאות העשרה

סיור במסגרת הערכה חלופית
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מגמות לימוד שכבת י'
 לכל אחד מהתשלומים לעיל הנכם מתבקשים להוסיף את הסכום עבור עלות המגמה בה
בנכם/בתכם לומד/ת( .ע"פ הפירוט הבא).
 פירוט עבור פעילויות העשרה של המגמות יישלחו ע"י רכזי המגמה דרך המשו"ב.

מגמות ייחודיות
פיזיקה

סכום הגבייה
אצלנו בתיכון בגין

סכום מאושר
עפ"י חוזר מנכ"ל

₪ 180

ביוטכנולוגיה
רפואה
מוזיקה
תיאטרון
אומנות ועיצוב

₪ 249

 ₪ 750עבור מגמה

₪ 389

ניתן לגבות עבור שתי
הרחבות – סה"כ
₪ 1500

₪ 750
₪ 750
₪ 1,166
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