
  

  ב"פ' תשחפירוט תשלומים לשכבה 

  הורים יקרים שלום רב,
  מצ"ב פירוט התשלומים הנדרשים לפעילויות הבית ספריות, בחלוקה על פי נושאים, 

  ההורים.לפי הנחיות משרד החינוך ובתיאום עם הרשות והנהגת 
  .ב"פתשהסכומים אושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת לשנת הלימודים 

  

  להלן פירוט התשלומים:

  ₪ 49  ביטוח תאונות אישיות  תשלום חובה

  

  סל תרבות :  תשלום רשות
 "הצגה המספרת על השתלבותם  – "אחרי החגים

  של שלושה בני נוער על הספקטרום בקהילה.
 "מופע מוזיקלי קומי המשלב שירה  – "ווקה פיפל

  אקפלה עם אומנות ביט בוקס מודרנית.
 "מחזה המבוסס על סיפור אמיתי.  – "מהדקים

פרויקט מהדקים הממחיש את כוחם של ילדים לחולל 
שינוי וליצור עבור כולנו עולם טוב יותר (דרך הנצחת 

 המספר הבלתי נתפס של יהודים שנרצחו בשואה).

  
  
149 ₪ 

   הודהימדבר  –טיול שנתי יומיים  
           

387  ₪  

  סיורים: פולג, נווה צדק, פ"ת –של"ח  
  ירקון/גיחה (כולל לינה): לטרון           

150 ₪  

  ₪ 8  מסיבות כיתתיות 

  ₪  1.5  ועד הורים ישובי 

 ₪  695.5 ה"כס                                                                    

  

  רכישה מרוכזת של שרותים וציוד אישי לתלמיד

  :תקשוב ומידענות
          פעילות בסביבה מתוקשבת  
 ע ליד  
  שירותי מידענות  

15  ₪  

הרצאה "המסע לזהות סדנה כיתתית, פעילות בית ספרית,  – יום אהבת הארץ והאדם
   ישראלית והגשמה עצמית"

20  ₪  

  ₪  56  תל יצחק – במשואהביקור וסיור  - שואה וגבורה

  ₪  20  שיתוף פעולה ועבודת צוות, רב גילאי –יום שיא בית ספרי 

  הרצאה בנושא סיכוני רשת וגלישה בטוחה, הכרת כלים ושיטות לשמירה  –גלעד האן 
  על הבטיחות והפרטיות "מקישורים וירטואליים לכישורי חיים"

10  ₪  

  העיניים"אלכוהול בגובה "–תכנית ייעוצית 
  

20.5  ₪  

  ₪  5                        מנהיגות ויוזמה חברתית –מאיר נוח  –שבוע מנהיגות 

  ₪  92         ביקור בספארי וסיור מודרך, כולל נסיעה ברכבת –רבייה ותקשורת בטבע" מדעים: " 
  

  ₪   5  מקבלים את האביב מחבקים את הקהילה"" –שנתי  12הפנינג 

      ח'לכיתות ה"כ ס                                                                                       

  

243.5  ₪  

  
  
  

 

  

  

  נתית"שהעם  "שש -חטיבת  אחד

 440107ה סמל ביה"ס תקו-פתח 43זכרון יעקב 

  03-5298403 פקס:   03-5298369טל:
   



  בלבד) 2' ח(יתה עתודה מדעית טכנולוגית כ -פעילות מדעית

  ת שיגור טילים, פעילות וביקור במוזיאון המדע ביקור במוזיאון, סדנ –טכנודע 

  וכניסה)(כולל נסיעות 

  והדגמות: ניפוח זכוכית (אופציה להשתתפות הורים בהתאם למגבלות הקורונה)הרצאה 

  אנטיביוטיקה טבעית –פעילות בשבוע ע.מ.ט 

  

  

  

144  ₪  

  ₪  387.5  תעתודה מדעית טכנולוגי 2'חסה"כ לכיתה                                        

  

  דיםבתכנית הלימו ימי שישי באופן קבוע – שיעורי העשרה לימודית –תל"ן 

  

          260  ₪  

  

משפחות הזכאיות להנחה על פי קריטריונים קבועים, רשאיות להגיש בקשת הנחה על הטפסים המיועדים,  אותם  בקשות הנחה:
עד ניתן להשיג במזכירות בית הספר ובאתר הבית ספרי. נא להגיש ליועצת בית הספר במעטפה אטומה וחתומה 

  1.11.2021תאריך 
  יש לצרף לבקשה את הטפסים לפי הפירוט:

  תלושי משכורת אחרונים של שני ההורים. 3צילום  –שכירים  
  צילום טופס שומה אחרון ממס הכנסה. –עצמאיים  
  אישור מביטוח לאומי על גובה ההכנסה. –מקבלי קצבאות  
 .צילום ת.ז כולל ספח  

  

  

   נהלי התשלום:

  

 בקישור הבא:בכרטיס אשראי 

https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=44010701  

  
, ולרשום חט"ב אחד העם השש שנתיתם לפקודת על ההמחאות יש לרשואו תשלום במזומן או בהמחאה במזכירות בית הספר. 

  את שם התלמיד/ה והכיתה על גב ההמחאה. 
  

  
    

  וט הבא:למשלמים בהמחאות נא לשלם לפי הפיר

  

  
  על ההמחאות יש לרשום לפקודת חט"ב אחד העם השש שנתית, ולרשום את שם התלמיד/ה והכיתה על גב ההמחאה. 

  
  
  

  

  בברכה,  

  יעל בצלאל ז'לזני  ורדינה אוס  סיון בראל  איריס עזר

  מנהלת השש שנתי  חטיבת הבינייםמנהלת   מנהלת מח' בקורת  יו"ר ועד הורים

  

  

  

  כיתה מדעית 2'חכיתה   'חכיתות   לתאריך  שיק
1  01.11.21  416  ₪  464  ₪  
2  01.12.21  416  ₪  464  ₪  
3  01.01.22  416  ₪  464  ₪  
  ₪  1,392  ₪ 1,248  סה"כ  

 


