
 
 2016 נובמבר

 

 
 תשע"ז תשלומי הורים

 

 להורים שלום רב,

תשלומי ההורים ברצוננו להביא לידיעתכם את פירוט לשגרה,  זתשע" שנת הלימודיםכניסתה של עם 

 .  חברתית של בתי הספר וגני הילדיםוהלפעילות החינוכית 

פי שמפורט כ, בהתאם להחלטת וועדת החינוך של הכנסת תשלומיםהשנה תבוצע גביית  ידיכמ

התשלומים באמצעות ימשיכו להתקיים  הייחודיותוההעשרה תכניות הלימוד  .המצורפותבטבלאות 

  .תקציבי המועצההמאושרים לגבייה ובעזרת 

עם וועדי ההורים ומנהלי בתי הספר לגבות יחד , על מנת להקל על התנהלות הגבייה הוחלט גם השנה

. התשלומים ירשמו עבור כל בית ספר / גנים למועצה ישירותתשלום  יבאמצעות שובראת התשלומים 

 , וישמשו לפעילויות המפורטות בהמשך.נפרדבכרטיס 

 

 מרכיבי התשלום:

 לכל הגילאים.  ₪ 49 – ביטוח 

  ,זהים. ושארנהסכומים  - מסיבותסיורים,  ,טיולים שנתיים, סל תרבותהשאלת ספרים 

  :פי הפירוט הבא:לורכישת שירותים מרצון, תכנית העשרה סל תלמיד 

 הסכום הוזל משנים קודמות. הוראה מתקנת וסיורים לימודיים לכל הכיתות. תיבת נגינה,   תיכון:

 תכנית העשרה: ובנוסףבבוסתן לכל הכיתות,  לימודים יסודי:

 תלמידי א: העשרה בשירה

 תלמידי ב: העשרה בשירה, אנגלית

 אנגלית, אומנות, רכבת מוסיקה: ד-גת ושכב  

 אומנות, תאטרוןו: רובוטיקה / שחמט/ משחקי חשיבה / -ה שכבות  

 במימון שותפות ערבה אוסטרליה.  - מטבח בוסתןשכבת ה תשתתף בתכנית 

  , השנה במתכונת מצומצמת יותר ומוזלת, תכנית מעברים תתקיים עולים לכיתה א'ל: הגיל הרך

  בהתאם לתובנות מהשנים הקודמות.       

 בתכניות , ובטיול שנתיהשתתפות בהצגות,  יגבה סל תלמיד עבור: החינוךבגני משרד           

 סביבה.והעשרה בטבע       

 מוקדם, והדרכת הורים.  יתורלליווי צוות הגן, א – תכנית מעלות :במעונות יום        

 

ף על מנת לקיים את תכניות ההעשרה הרבות והמגוונות, ובנוס סל התלמידמועצה תשלים את עלויות ה

תיכון, לפי יסודי ובב ומורות להוראה מתקנתביה"ס היסודי, ב ב-אבכיתות  כיתתיותסייעות  שיבצה

האישי של כל אחת  להעשיר את ידע התלמידים ולסייע במיצוי הפוטנציאלמתוך רצון צורכי בתי הספר, 

 ואחד מהם. 

 

 



 
 פירוט התשלומים לפי כיתות.  –בדפים הבאים 

 בביה"ס היסודי זלשנה"ל תשע" ירוט תשלומי ההוריםלהלן פ

 ו ה ד-ג ב א 

 49 49 49 49 49 ביטוח תאונות אישיות 

 99 99 99 99 99 סל תרבות

 280 280 280 280 280 פרויקט השאלת ספרים

 75 --- --- --- --- מסיבות סיום

 24 24 24 24 24 מסיבות כיתתיות

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 וועד הורים מרכזי

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ארגון הורים ארצי

 677 542 126 101 101 טיולים שנתיים* 

תכנית לימודים  –תל"ן 
 נוספת 

260 350 350 350 350 

רכישת שירותים 
 )לימודים בבוסתן(

250 250 250 250 250 

לתשלום  סה"כ

 בתשע"ז

1,066 1,156 1,181 1,597 1,807 

 צומת הערבה, ניתן להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת  –מת שדה בוקר בבתי ספר הנמצאים מדרום לקו צו*
 בשנה ₪ 290של 

 

 בביה"ס התיכון שיטים דרכא זפירוט תשלומי ההורים לשנה"ל תשע" להלן 

 יב יא-י ט ח-ז 

 ביטוח תאונות אישיות 

 )נעשה ע"י רשת דרכא בעלות נמוכה יותר(

49 49 49 49 

 176 176 165 149 סל תרבות

 280 280 280 280 פרויקט השאלת ספרים

 200 --- --- --- מסיבות סיום

 24 24 24 24 מסיבות כיתתיות

 1.5 1.5 1.5 1.5 וועד הורים מרכזי

 1.5 1.5 1.5 1.5 ארגון הורים ארצי

סמינר  –)שכבה יא  טיולים שנתיים *

 משואה לתקומה(

677 677 803 906 

 150 150 150 150 העשרה מגמות

סל העשרה: תכנית סיורים, תיבת נגינה, 
 הוראה מתקנת

450 450 450 450 

 2,238 1,935 1,798 1,782 זסה"כ בתשע"
 צומת הערבה, ניתן להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת  –בבתי ספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר *

 בשנה ₪ 290של 

 



 
 הילדים בגני זלהלן פירוט תשלומי ההורים לשנה"ל תשע"

  
  יםפרטי גנים

 וטרום חובה
 וחובהחובה טרום  גני

 )שלא עולים לכיתה א(
ילדים העולים  -חובה גני

 לכיתה א

 49 49 49 ביטוח תאונות אישיות 

 ----- ----- 400  מעלות תכנית

 460 ----- -----  תכנית מעברים

 79 79 ----- סל תרבות )הצגות(

 60 60 ----- טיולים

שרה בטבע תכנית הע
 60 60 ---- וסביבה

   ₪ 708    ₪ 248   ₪ 449 ובתשע" סה"כ
 

 תלושי שכר, 3למלא טופס בקשה, לצרף גת סיוע מתבקשות משפחות הנזקקות למל *

 . 30/11ה עד  /ת ביה"ס או ליועצותלמנהל ולהעבירם

 

 ות למנהלי בתי הספר.יש לפנות ישיר –לשאלות וברורים לגבי מלגות הסיוע, תיאור סל התלמיד וכדומה 

 

 על ידי המועצה.  ולתשלום יישלח יםשובר

 ניתן לשלם בתשלומים, בהוראת קבע.

 

 שנת לימודים טובה ופורייה,שתהיה 

 רויטל טריפלר      ביגר -אילת להב

 מנכל"ית המועצה    מנהלת מחלקת חינוך ומתנ"ס


