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 חוזר תשלומי הורים תשע"ט

 ו ה ד ג ב א 
 תשלום חובה       

 49 49 49 49 49 49 ביטוח תאונות אישיות

 תשלומי רשות     

 99 99 99 99 99 99 סל תרבות

 24 24 24 24 24 24 מסיבות כיתה

 75 - - - - - מסיבת סיום

 387 252 126 126 101 101 טיולים

 885 885 885 885 885 885 תל"ן

 250 250 250 250 250 250 רצון*רכישת שירותים מ

 - 280 280 280 280 280 **השאלת ספרי לימוד

     185  ***שחיה

 ₪  1,769 ₪  1,839 ₪  1,713 ₪  1,713 ₪  1,873 ₪  1,688 סה"כ

 

 באישור הנהגת ההורים והפיקוח של משרד החינוך. בהתאם לחוזר מנכ"ל,*
 הנהגת ההורים שומרת לעצמה הזכות לנייד יתרות בין סעיפים בכפוף לאישור מליאת ההנהגה.

 דרכי תשלום:
 09-9582653 –מזכירות בית הספר  .1
  באמצעות כרטיס אשראי .2

 
 שנת לימודים מוצלחת,

 פרידור מנהלת בית הספר–גזבר הנהגת הורים תשע"ח, מיכל גוטליב  –יו"ר הנהגת הורים תשע"ח, גיא רז זילביגר  –גלי בדש 

http://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=93
http://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=93
https://netpay.schoolcash.co.il/?p=25tzNN0NXPDdCy2TL9lVdfhmplBeqqCPdS%2BKDzCa1q4=
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 פרוט לפי שכבות –סל תרבות וטיולים 

 ו ה ד ג ב א 

 'אוזו ומוזו  1הצגה 
 מכפר קאקרוזו'

'אוזו ומוזו מכפר 
 קאקרוזו'

 מול כולם מול כולם הודיני הודיני

 'המסע המופלא  2הצגה 
 לארץ המילים'

'המסע המופלא 
 לארץ המילים'

 מכתבים לאחי מכתבים לאחי אל עצמי אל עצמי

תל אביב  עין שמר נחל הירקון פולגנחל  1טיול 
 הישנה

 ירושלים
 שנדחה( טיול ירושלים )על חשבון טיול 

 
 הכרמל והגלבוע )טיול יומיים עם לינה(

מוזיאון הילדים  מוזיאון ארץ ישראל 2טיול 
 בחולון

גן הנדיב ונקבת 
 אלונה

פארק 
 אריאל שרון

 אשדוד הפלישתית

 
 

 שיעור תל"ן )תכנית לימודים נוספת( 

 ו –ה  ד ג ב א 
 ד' מתוך המגוון המוצע 45שיעורים של  4התלמידים בוחרים 

 חינוך פיננסי )חובה( סדנת התבגרות ילדי הפלא ילדי הפלא ילדי הפלא  ילדי הפלא  1

 מוסיקה שפת הקשב שפת הקשב שפת הקשב שפת הקשב שפת הקשב 2

פינת חי וגינת  פינת חי וגינת ירק 3
 ירק

 90מייקרס )
 דק'(

 90מייקרס )
 דק'(

 אמנות דרמה

 90סיי סיי ) יזמות טכנולוגית יזמות טכנולוגית 4
 דק'(

 90סיי סיי )
 דק'(

 ספורט העשרה דק'( 90סיי סיי )

 פינת חי וגינת ירק דק'( 90מייקרס ) דרמה אנגלית אנגלית אנגלית 5
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 רצוןרכישת תשלומים מ*

 לתשלום הסעיף

 ₪ 17 טיול גיבוש בי"ס )יום ההליכה, טיול לגליל ים(

 ₪ 20 סדר פסח בית ספרי 

 ₪ 25 הוקרה ליום המורה + שי סוף שנה

 ₪ 36 פורים: פעילות ומשלוחי מנות

 ₪ 15 פעילות קהילתית –ל"ג בעומר 

 ₪ 25 אירוע קהילתי )שבועות(

 ₪ 15 פעילות פתיחה וסיום שנה

 ₪ 35 פינת חי

 ₪  25 ציוד העשרה ופנאי לתלמיד

 ₪ 37 סביבה דיגיטאלית לתלמיד

 ₪  250 סה"כ

 מהווה הסכמה לרכישתם שירותים אלוהתשלום עבור 

 
 השאלת ספרי לימוד**

ההשתתפות מותנית בהחזרת ספרי הלימוד של שנת הלימודים . פתש"בשנת הלימודים הבאה, התשלום עבור השתתפות בתכנית להשאלת ספרי לימוד 
 הנוכחית )בנוסף לתשלום השנתי(. 

 ()על פי הנחיות משרד החינוך שחיה לכיתות ב'***                                                                                                       
 

 מהלך חודש יונייה בחישיעורי ש 10ישתתפו הילדים ב, תחיבשנת הלימודים הנוכ. 

  מדריכים מקצועיים ומוסמכיםהשיעורים יתקיימו במועדון הספורט בכפר שמריהו ויועברו על ידי. 

 מורה אחדלתלמידים  10-בכל קבוצה יהיו כ. 

 בהתאם ליכולותיוהתלמידים יחולקו לקבוצות במטרה לקדם כל תלמיד יערך מבדק רמה אישית על פיו יחולקו  בשיעור הראשון. 

 .התשלום מיועד לכסוי שכר מדריכים וכניסה למרכז 


