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 טתשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"
 ,להורים שלום וברכה

ההדגשים הפדגוגים  ,היעדיםלהורים, הנגזרת מתוך המטרות,  תגיבשה אגר הנהלת ביה"ס בשיתוף הנהגת ההורים
חוזר התשלומים  . העלויות נקבעו בהלימה למסגרת העלויות שנקבעו בחוזר מנכ"ל.הבעל"ט טוהחינוכיים לשנה"ל תשע"

 http://cms.education.gov.ilשלנו אושר ע"י משרד החינוך ומפורסם באתר: 
 המחאות שוות: 3-לומים לניתן לחלק את התש

 15/10/2018תשלום ראשון: 
 15/11/2018 תשלום שני:

 15/12/2018 י:שלישתשלום 
 .הביל"וייםביה"ס ההמחאות תרשמנה לפקודת 

 הכיתה בה הוא לומד.ב ההמחאה יש לרשום את שם התלמיד ועל ג
 

 פי כיתה:-להלן טבלה המסכמת את סך התשלומים על
 

  חסך לתשלום בש" סוג תשלום
 ו ה' ד' ג' ב' א'  

     תשלום חובה
)תשלום בנפרד ביטוח תאונות אישיות 

    לרשות(

-- -- -- -- -- -- 

    תשלומי רשות
 )החלטה יישובית( אין אישור הורים לגבייה     סל תרבות

 75 __ __ __ __ __ מסיבות סיום 
 24 24 24 24 24 24 מסיבות כיתתיות 

 387 252 126 126 101 101 עלות טיול לתלמיד 
   160     מפגשים( 10) שחייה

        שובייועד הורים י
 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 הורים ארצי ארגון 

    רכישה מרוכזת מרצון של שירותים ושל ציוד אישי  לתלמיד
 95 95 95 95 95 95 העשרת הסביבה הלימודית 

 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 תעודות/משחק/עלונים בית ספרים
בית ספריות בזיקה לייחודיות פעילויות 

 ביה"ס, הנושא השנתי

120 120 120 120 120 120 

 718 668 382 382 357 357 סה"כ לתשלום
 

הורים המעוניינים לשלם בתשלום אחד או בשני תשלומים, מתבקשים לרשום את ההמחאות לתאריכים הראשונים 
 התשלומים. המופיעים בפרוט תאריכי

 )יש להסדיר התשלום לפני הטיולים(  26/10 -שישי   ההנכם מתבקשים להעביר את התשלומים עד יום 

 לא תהיה יציאה לטיול ללא תשלום 
 בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות למזכירות ביה"ס.

 ים:הורים המעוניינים בהתחשבות במצבם הכלכלי)הנחה( מתבקשים להגיש בקשה בצירוף המסמכים הבא
 תלושי שכר אחרונים 3צילום  .1

 אישור על קבלת אבטחת הכנסה/מכתב מהרווחה על מצבם הכלכלי .2

 מכתב בקשה ממוען למנהלת ביה"ס .3
 

 כל בקשה תטופל באופן אישי ודיסקרטי .
 

- 
: 

 2018ר אוקטוב

http://cms.education.gov.il/


 פרוט סעיפי התשלום
 

 :תשלומי חובה ורשות. 1

יממה, למעט תאונות דרכים ופעולות איבה שעות ב 24תשלום חובה בו כל תלמיד מבוטח  -ביטוח תאונות אישיות
היא האחראית לבחירת פוליסת הביטוח ע"פ הנחיות משרד החינוך ובאופן אחיד לכל   הרשות המקומיתומלחמה. 

 התשלום מתבצע ישירות מול הרשות באמצעות ספח תשלום הנשלח לביתכם בדואר. תלמידי הישוב.
 לא ייגבה השנה בשל החלטה יישובית, לא יתקיימו הצגות ומופעים מחוץ לביה"ס. -סל תרבות

 סוף שנה. שבועות ,,ט"ו בשבטחנוכה, : אירועים בית ספריים וכיתתיים -מסיבות
  . 3. ראו פרוט בסעיף ע"פ הנחיות משרד החינוךלכל שכבת גיל תוכנית טיולים נפרדת,  -סל טיולים

 :ם וציוד אישירכישה מרוכזת של שירותי. 2
, רכישת ציוד ואביזרים לסביבות הלימוד והעבודהגישור,  עת הדעת,, פעילות באתר אופק ,-העשרת הסביבה הלימודית

  מרחבי לימוד חדשניים.חצר בית הספר, 
 תשלום עבור פעילויות שיא שיתקיימו - ציונית -ערכים חברתיים/ סביבה ירוקה / זהות יהודית :פעילויות בית ספריות

ניידת "יד על גופה", "יעל שומרת,הפנינג פורים, יום שיא בסימן הנושא השנתי -פורימון""יריד ט"ו בשבט, בביה"ס: 
יות בזיקה לנושא השנתי, פעילות ו, יום אומנ, סיור נוסף למוזיאון בהתאם לשכבת גיל ,מפגש סופריםימי זה"ב ושם",

 "חכם ברשת"
 

 יים בתאריכים עקב מזג אוויר()יתכנו שינו - טטיולים / סיורים תשע" .4

 

 אופי הפעילות  יעד + נושא שכבה
 שכבה א

 

חוויה  -בית הדבש
 לימודית מתוקה

אורח חיי הדבורים ותהליך הפקת הדבש מועברים לילדים דרך מגוון 
 פעילויות חווייתיות

שביל  +בית הרצל
 המעיינות 

 

 הקדומה, ההר חקלאות שיחזור, ופיתוחיו האדם
 שבעת המינים

  סיפורי התורה בזיקה לטבע, חקלאות והווי החיים בתקופת המקרא נאות קדומים שכבה ב

ניצנים הישנה, פארק 
 חולות

 הדיונה הגדולה, אשדוד

 בתי גידול, השפעת האדם על תהליכים בטבע

 טבע סיור, ומטרותיהן חצובות מערות, בעבר דרכים מערות בית גוברין שכבה ג

 תולדות הישוב שלי
 זיאון גדרהמו

 מוזיאון גדרה 

 שכבה ד
 

 . המינים שבעת, הקדומה ההר חקלאות שיחזור, ופיתוחיו האדם הנטיפים ומערת הסטף
 הנטיפים במערת סיור

חוויה אינטראקטיבית רב חושית למסע אל הרוח האולימפית של  חוויה אולימפית, ת"א
 מצוינות, כוח רצון, התמדה ושאיפה מתמדת

 שכבה ה
 

 פארק אלונה, זכרון יעקוב, גן הנדיב  הכרמל
 ירושלים

 

הרובע היהודי, גן הורדים, המנורה, תצפית לכנסת, נקבת השילוח, 
 מגדל דוד

 שכבה ו
 

 גלבוע
 לינה אנ"א פוריה

 

 הר ברקן, נחל יצפור, חומה ומגדל ניר דוד
 הירדנית ,בית מוטור, בית קברות כנרת, מג'רסה, מצפה אופיר 

 

 
 

 
 
 
 

 בברכת עשייה משותפת ומשתפת
 מוטי דרור                                      שלהבת בני                      שלומי לזימי             

 גזבר                                    מנהלת ביה"ס                    יו"ר ועד ההורים המוסדי

 


