
  להורים שלום,

   . התשלומים מיועדים לביצוע פעילויות בית ספריות לאורך כל שנת הלימודים.תשפ"בלהלן מוגשת טבלת תשלומי ההורים לשנת הלימודים 

  יפו וועד ההורים.-בעיריית תל אביבר, מינהל החינוך הסכומים נקבעו על פי הנחיות משרד החינוך, ואושרו על ידי מפקחת בית הספ

 בברכה,                                                                                                                                                                                                                                    

 ועד ההורים יואב פרידן, מנהל בית הספר                      תמי שעיה, יו"ר                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          

 לתשומת לבכם:

הורה, בעבור כל ילדיו הלומדים בבית שם התשלום יבוצע לפי תשלומים.  4בהמחאות, עד ואו באמצעות הספח[  03-9408025/67/39/21/22טלפונית: ]ניתן לשלם במזומן, בכרטיס אשראי  .1

 כאןשלם ישירות באתר עיריית תל אביב יפו אפשרות נוספת, ל  הספר.

חה . במקרה שההנמהסכום 75%טרם הגשת הבקשה, יש לשלם ניתן להגיש בקשה להנחה על בסיס מצב כלכלי. את טופס ההנחה ניתן למצוא במזכירות או להדפיסו ישירות מאתר בית הספר.  .2

 .31.10.2021 –תוחזר היתרה להורה. מועד אחרון להגשת טופס ההנחה  - 25%-תהא גבוהה מ

לוגיה, ספרות, סטוריה, מחשבת ישראל, סוציויהורים לתלמידים המרחיבים לבגרות, אחד או יותר מהמקצועות שלהלן, יתבקשו להוסיף תשלום בעבור פעילויות העשרה למגמה: ביולוגיה, ה .3

 יה, פסיכולוגיה וצרפתית.ערבית, פילוסופ

 ללא תשלום מלא של ההורים.השנתיות בית הספר לא יוכל לבצע את הפעילויות  .4

  

 כיתה יב כיתה יא כיתה י כיתה ט כיתה ח כיתה ז פירוט נושא 

 ועד הורים יישובי
תשלום לוועד ההורים המרכזי בתל 

 אביב יפו
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 טיול שנתי
כולל: הסעה, הדרכה, התשלום 

כלכלה,  לינה, אבטחה וכניסה 
 לאתרים

387 
 גליל תחתון

 

387 
 גליל עליון

 

387 
 הגולןרמת 

 

513 
 מדבר יהודה

 

513 
 מסע ישראלי

 

616 
 אילת
 

 סל תרבות
הצגות, מופע, טקסים, הרצאות, יום 

 ספורט
149 149 165 176 176 176 

 סיום י"ב
טקס סיום, תמונת מחזור וספר 

 מחזור
     200 

 של"ח
אבטחה  סיורי של"ח כולל: הסעות

 וכניסות לאתרים
  150 150   

 רכישת שירותים מרצון
לימודיים, הסעות וכניסות  סיורים

לאתרים. מוזיאון, ימי עיון, סדנאות 
 .כישורי חיים

450 450 450 450 450 450 

 ₪ 1443.5 ₪ 1140.5 ₪ 1290.5 ₪ 1153.5 ₪ 987.5 ₪ 987.5  סה"כ

 2021שנת הלימודים תשפ"ב 

https://netpay.schoolcash.co.il/?p=25tzNN0NXPDc23R5rD5vXRcsGwLFpgXNCNexmDPFdDs=
https://netpay.schoolcash.co.il/?p=25tzNN0NXPDc23R5rD5vXRcsGwLFpgXNCNexmDPFdDs=


 העשרה למגמות מורחבות לבגרות 

 ן. מרצוהמבקשים להעמיק ולהעשיר את הלמידה במקצועות הבחירה ברמה המוגברת לעשות זאת באמצעות שירותים נוספים הנרכשים  מאפשר למוסדות חינוך משרד החינוך

 לכל היותר לשני מקצועות מורחבים. ₪  1500לכל היותר לכל מקצוע ובסך הכל ₪  750הינו בסעיף זה סכום הגבייה המאושר על ידי משרד החינוך 

שתתפות בסמינרים הינה מרכיב חובה בתכנית הה . יוצא מן הכלל הזה המקצוע "מחשבת ישראל", בומרכיב מחייב בתכנית הלימודיםשירותים נוספים אלה מתייחסים אך ורק לפעילויות שאינן 

  הלימודים לבגרות.

  לגבייה של הסכום המרבי. נזדקקלצמצם את העלויות באופן שלא  רבמאמץ רכזי המקצועות הכינו תכנית שנתית ותמחרו אותה על פי מרכיביה. נעשה תשלום זה מתווסף לתשלומי ההורים הכלליים. 

 

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

 ספח לתשלום בכרטיס אשראי

 סוג הכרטיס : ויזה / ישראכרט / אמריקן אקספרס                                                                                      ___________________________      כיתה  : __________________שם התלמיד / ה : 

 

                                                                                            1/  2/  3/  4ספר תשלומים: מ                        וקף הכרטיס :                          ת                                         מספר הכרטיס :                                                                                                                

         שנה           חודש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 _________________________________________________________________________                חתימה: _____________  הערה:    ________________________________   :מספר ת.ז. של בעל הכרטיס

 כיתה יב כיתה יא כיתה י פירוט נושא 

העשרה 

למגמות 

מורחבות 

 לבגרות

  ביולוגיה
150 

 הסעות, הדרכה וכניסה לאתריםכולל ד יומי חסיור 
750 

 כולל הסעות, הדרכה וכניסה לאתריםביוחקר י סיור

  היסטוריה
250 

 כנסים וסיורים 
250 

  סיורים וכנסים

  מחשבת ישראל
630 

 ,הסעות, כלכלהיומיים כולל של לימודי סמינר 
 דרכה וכניסה לאתריםלינה, ה 

750 
 ,הסעות, כלכלהכולל  ימים 3של לימודי סמינר 

 דרכה וכניסה לאתריםלינה, ה 

  סוציולוגיה
160 

 צפייה בהצגה ,יום מוקד ,סיור לימודי
160 

 צפייה בהצגה ,יום מוקד ,סיור לימודי

   ספרות
750 

 ,הסעות, כלכלהיומיים כולל של לימודי סמינר 
 דרכה וכניסה לאתריםלינה, ה 

 ערבית
150 

 הצגה, יום עיון, יום קולנוע
150 

 הצגה, יום עיון, יום קולנוע
150 

 הצגה, יום עיון, יום קולנוע

  פילוסופיה
100 

 הסעות לכנסים 
100 

 הסעות לכנסים 

  פסיכולוגיה
180 

 צפייה בהצגה ,יום מוקד ,סיור לימודי
180 

 צפייה בהצגה ,יום מוקד ,סיור לימודי

 צרפתית
100 

 הסעות לכנסים
100 

 לכנסיםהסעות 
100 

 הסעות לכנסים


