
 
 

 2022באוקטובר  30
 תשפ"ג  חשוןב ה'    

 

 תשפ"גשנת הלימודים   -  שכבת י"א  –סל תשלומי הורים  
 

ערכיות, מהוות חלק מתוכנית הלימודים ובכך משפיעות על איכות החיים -פעילויות חברתיות

 של התלמידים, בין כתלי ביה"ס ומחוצה לו. 

 החינוך ועפ"י חוזר מנכ"ל. גביית התשלומים נעשית בכפוף להנחיות משרד 

המוגדרים   תשלומים  שנתי,  טיול  תרבות,  סל  אישיות,  תאונות  ביטוח  בעבור  הוא  התשלום 

שירותים"   של  מרוכזת  העשרה,    -כ"רכישה  פעילויות  עיון,  ימי  הרצאות,  סדנאות,  סמינרים, 

וכו'. התלמידים  מועצת  בשיתוף  העשרה    פעילות  פעילויות  עבור  תשלום  ייגבה  כן,  של  כמו 

 המגמות השונות בביה"ס. התשלום הינו בהתאם למגמה בה לומד התלמיד. 

אנו מבקשים להסב את תשומת ליבכם לחשיבות תשלומי ההורים למימון פעילויות אלו וללא  

 עזרתכם לא נוכל לקיימן. 

 להלן פירוט התשלומים שנבקש לגבייה: 

 סכום כולל  סעיף

 ₪ 69 ביטוח תאונות אישיות 

 סל תרבות :

164 ₪ 

  הצגה "אלוף עולם" 

  הרצאה השראה   נעם גרשוני                    

  נגישות                        -הרצאה 

  יד ושם                       –מוזיאון 

 ₪ 1.5 הנהגת הורים ישובי                               

 ₪ 513 טיול  שנתי                                           

 רכישה מרוכזת :                                   

450  ₪ 

  פעילות ראש השנה כלייזמרים                  

  דסטה "הדור הבא" מופע מוסיקה         

  "משחקים בחצר האחורית"         -הצגה 

  אירוע פורים                                          

  סרט

  טקסים 

  פעילות בספרות כולל היסעים          

  מועצת תלמידים ומנהיגות שכבה            

  פעילות סוף שנה                                      

   " תהרצאה דביר פרץ " אנשים יוצרים ניצחונו 
 ₪1197.5     סה"כ                                            

 ש"ח עבור השאלת ספרים נגבו בתחילת השנה  320  ●



 

 : תשלומי מגמות י"א  
 

 סכום מגמה 
 ₪ 200 דיפלומטיה 
 ₪ 200 כימיה         

 ₪   150 גאוגרפיה        
 ₪ 180 תקשורת        

 ₪ 300 ביולוגיה
 ₪   150 ניהול עסקי     

 ש"ח 50                                 מדעי המחשב      
 ₪    150                               תעשיה וניהול       

 ₪   290 מדעי החברה  

 

 הורים יקרים,  

בפעילו ילדיכם  ידי   תמהוו  השונות  תיוהשתתפות  על  שנקבעו  כפי  לתשלום,  התחייבות 

בית   ואישור    הספר,הנהלת  החינוך  מנכ"ל משרד  לחוזר  ההורים המוסדי, בהתאם  וועד 

 ועדת החינוך של הכנסת. 

 

 אמצעי התשלום העומדים לרשותכם: 

 ניתן ורצוי לשלם עצמאית ובזמנכם הפנוי בקישור הבא: .1

https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?Sit

eId=47059101 

 

:   להלן המפורט לפי  -  מירי טל –ביה"ס  בגזברות לשלם ניתן לנוחיותכם .2

 08:00-15:00 השעות בין ה- א בימים מזומן, המחאות

 
 08:00-14:00ה בין השעות  -בימים א , מירי,  03-7581565בטלפון  .3

 

ספריות.   הבית  הפעילויות  לקיום  הכרחי  תנאי  הם  ההורים  תשלומי  ליבכם,  לתשומת 

על מנת לאפשר קיומן של הפעילויות כמתוכנן.    בהקדםהתשלומים    נבקשכם להסדיר את

 במידה ולא תתבצע גבייה זו נאלץ לבטל פעילויות שתוכננו. 

 

 

 בברכת שנה בריאה ומלאה בלמידה ובהעשרה חינוכית 

 

 טריפ-קרן לייזר      אורלי משה                     ברמן                                אורית זיל  

 הורים יו"ר הנהגת     מנהלת רב תחומי עמל ב'                   גזברית הנהגת הורים        
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