קבלת מלגת סיוע בתשלומי הורים – שנה"ל תשפ"ב
הורים יקרים,

משרד החינוך מעניק מלגות שמטרתן לסייע להורים בתשלומי ביה"ס.
מלגות אלו מיועדות למימון פעילויות העשרה לימודיות חינוכיות וחברתיות רבות.
מצ"ב חוזר התשלומים המאושר.

הורים המתקשים לשלם את תשלומי ביה"ס ומעוניינים בקבלת הסיוע הנ"ל ,מתבקשים
למלא את הטופס הבא (מצורף מטה) בצירוף  3תלושי משכורת אחרונים (או כל מסמך
אחר המעיד על צורך) ,ולהגיש במיילים המצורפים מטה ליועצת השכבה הרלוונטית ע"פ
הפירוט הבא(:עד לתאריך )28.11.21 -
רונית ביבר (י') –  ronitbi@beginhs.co.ilנייד 0528665931 -
רקפת גלעד (יא')  rakefetgil@beginhs.co.ilנייד – 0505719481
חרות יצחק-הלוי (יא')  herutit@beginhs.co.ilנייד050-7999634 -
ריקי סלס (יב') – rikisa@beginhs.co.il

נייד 0542228022 -

שרית ברקאי (אתגר מב"ר)  saritbar@beginhs.co.ilנייד 0528806855 -
סיגל יושע (חינוך מיוחד)  sigalyo@beginhs.co.ilנייד 0506494249 -

בברכה
פזית היבש  -מנהלת ביה"ס
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תאריך________ :
בקשה לקבלת מלגת סיוע בתשלומי הורים – שנה"ל תשפ"ב:
נא להגיש את הטפסים עד 28.11.21

א .פרטים אישיים
שם התלמיד _______________:שם משפחה  ____________ :מספר ת.ז____________ :.
כיתה_____________ :

מספר טלפון בבית

______________________

מספר טלפון נייד (אם)_______________ מספר טלפון נייד (אב) _______________
מספר הילדים מתחת לגיל  ,21בבית ההורים( ________ :יש לצרף צילום ת.ז  +ספח)
האם יש אח/אחות נוסף/ת שלומד/ת בבגין? כן/לא

אם כן ,באיזו כיתה __________________

ב .הכנסות המשפחה
סה"כ משכר עבודה או מעסק עצמאי וקצבאות שונות (למעט קצבת ילדים):
ממוצע הכנסות של  3חודשים אחרונים
האב
האם

הערה :יש לצרף העתקים מתלושי השכר.
לעצמאים יש לחשב את ההכנסה השנתית מן הדו"ח למס הכנסה ,לחלק ל .12 -

● טפסים ללא צירוף שלושה תלושי שכר אחרונים לא יתקבלו.
נימוקים לבקשת המלגה:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________
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תשלומי הורים – לא כולל מגמות

שכבה

י'

שכבה

יא'

יב'

גביה תשפ"ב

סעיף תקציבי
ביטוח – תשלום חובה
סל תרבות
רכישה מרוכזת -פעילויות חברתיות ערכיות,
תכניות מניעה ייעוציות ,זהות ישראלית
והעשרה פדגוגית.
טיולים
מסיבות כיתתיות
י' סה"כ

49
150

437
513
8
1157
גביה תשפ"ב

סעיף תקציבי
ביטוח – תשלום חובה
סל תרבות
רכישה מרוכזת -פעילויות חברתיות ערכיות,
תכניות מניעה ייעוציות ,זהות ישראלית
והעשרה פדגוגית.
טיולים
מסיבות כיתתיות
יא' סה"כ
ביטוח – תשלום חובה
סל תרבות
רכישה מרוכזת -פעילויות חברתיות ערכיות,
תכניות מניעה ייעוציות ,זהות ישראלית
והעשרה פדגוגית.
טיולים
מסיבת סיום
מסיבות כיתתיות
יב' סה"כ

49
140

387
513
8
1097
49
140

405
616
200
8
1418
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תשלומי מגמות – י' -יב'
מגמה
אומנויות העיצוב
ביוטכנולוגיה
פיזיקה
מוסיקה
רפואה
תאטרון
מגמה
אומנויות העיצוב
ביולוגיה
גאוגרפיה
ביוטכנולוגיה
מדעי החברה
מוסיקה
ערבית
רפואה
תאטרון
תקשורת

י'
1166
249
180
750
389
750
יא'
974
290
270
650
160
750
315
414
750
300

יב'
606
247
155
85
130
750
275
318
750
300
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