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 1026אוקטובר 

 

 זתשלומי הורים לשנה"ל תשע"                                     

 

חי" רואה בפעילות החברתית ובטיולים נדבך חשוב ומשמעותי לא פחות מן -ביה"ס "תל

 החינוך הפורמאלי.

 בישיבת ועד ההורים ועל ידי סגן מנהלת המחוז במשרד החינוך.התשלומים אושרו 

 :להלן פירוט התשלומים

 

כתות   

 א'

כתות  כתות ד' כתות  ג' כתות  ב'

 ה'

כתות 

 ו'

 99 99 99 99 99 99 סל תרבות

 טיולים כולל
הדרכה נסיעות, מע"ר , וכניסות 

 לאתרים

202 202 216 216 130 383 

 הקפצות 

 מחוץ לביה"סהצגות פעילויות 
00 00 00 00 00 00 

 הפעלה קהילתית

 בית ספרית

00 00 00 00 00 00 

פעילויות חברתיות / סיורים / 

/מגרש זהב/עידוד  מוזיאונים

 /סדנאותקריאה/רשות עתיקות

01 01 01 01 01 01 

 12 12 12 12 12 12 הפסקה פעילה

 10 10 10 10 10 10 חוויה יהודית

 10 10 10 10 10 10 אומנות

 12 12 12 12 12 12 חגיגות ומסיבות כיתתיות

 20 20 20 20 20 20 תמונות מחזור

 12 12 12 12 12 12 תוכנות ולומדות מחשבים

 30      מסיבת סיום ו'

 335 063 744 744 747 747 סה"כ:

 06 06 06 06 06 06 מיזוג

 355 003 594 594 747 747 סה"כ לתשלום:

 

 

 את הטופס יש  – ניתן לקבל במזכירות טופס בקשה למלגה

למלא במידת הצורך, על פי הנהלים הכתובים ולהגיש 

בדיקה למזכירות בהקדם. אישור המלגה יינתן על פי 

 החלטת וועדה בית ספרית.ו
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בהמחאה אחת או על פי  בכרטיס אשראי, לשלם ניתן -אופן ביצוע התשלומים

 : החלוקה הר"מ

 כיתות א'
 . 20.22.26לתאריך ₪ 128המחאה אחת בסך:  

 . 20.21.26תאריך ל₪  129המחאה שנייה בסך: 

 כיתות ב'
 . 20.22.26לתאריך  ₪  128המחאה אחת בסך: 

 .20.21.26לתאריך ₪  129המחאה שנייה בסך:  

 כיתות ג'
 .20.22.26לתאריך ₪  162המחאה אחת בסך:  

 .20.21.26לתאריך ₪  162המחאה שנייה בסך: 

 כיתות ד'
 .20.22.26לתאריך ₪  162המחאה אחת בסך: 

 .20.21.26לתאריך ₪  162המחאה שנייה בסך: 

 כיתות ה'
 .20.22.26לתאריך ₪ 108המחאה אחת בסך: 

 .20.21.26לתאריך ₪  108המחאה שנייה בסך:  

 .20.02.23לתאריך  ₪  120המחאה שלישית בסך: 

 כיתות ו'
 .20.22.26לתאריך  ₪  122המחאה אחת בסך:  

 .20.21.26לתאריך ₪  122המחאה שנייה בסך: 

 . 20.02.23לתאריך ₪   122המחאה שלישית בסך: 

 .20.01.23לתאריך ₪  126המחאה רביעית בסך: 

 

הנכם מתבקשים להעביר את הסכום הנדרש במזומן או בהמחאות לפי הרשום למחנכת 

 משפחה וכיתה.הכתה או למזכירות במעטפה עם שם התלמיד שם 

 *** ניתן לשלם באשראי.

 חי" לרשום על גבי השיק את שם התלמיד-נא לרשום את ההמחאות לפקודת ביה"ס "תל

 . והכיתה

 . ילדים או יותר בביה"ס יכולים לאחד את הסכום ולחלק בהתאם 1הורים שיש להם 

 הורים שמבקשים לפרוס את התשלום מתבקשים לפנות למזכירות ביה"ס.

 להעביר את ההמחאות בזמן כדי לאפשר לנו להיערך לפעילויות השונות.נבקשכם 

 

 .הורים המעוניינים להצטרף לטיולים ייקחו בחשבון תשלום עבור כניסה לאתרים 

  אך ורק על כספי יינתן החזר  טיול שנתי,במכל סיבה שהיא ישתתף תלמיד אשר לא

 כניסה לאתרים.

 
 בכבוד רב,

 

 אסוליןדודי         גיא הולצמן

 וועד הורים יו"ר               ביה"ס מנהל


