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 0303ספטמבר  03

 "אפסימוכין: חוזרי גבייה תש

 לכבוד 

 הורי התלמידים בגימנסיה העברית

 

 פ"אהנדון: תשלומי הורים תש

 

 הורים יקרים,

 .א"ם תשפידים תשלומי ההורים למחצית הראשונה של שנת הלימובדפים המצורפים מפורט
משרד תשלומי ההורים נועדו לממן את הפעילות הענפה של בית הספר שאינה מתוקצבת על ידי 

טיולים גיחות וסיורים לימודיים, פעילות תרבות, הצגות ומופעים, שיעורי   פעילות זו כוללת, החינוך
 העשרה, תגבורים לימודיים ומגוון רחב של תכניות ופעילויות חינוכיות וחברתיות.

עבור חוזר תשלומים , על פי החלטת ועדת החינוך בכנסת יחולק השנה חוזר התשלומים לשניים

 עדת החינוך בכנסת.ולאחר אישורו בו לקראת אמצע שנת הלימודים מחצית ב'  ישלח אליכם 

ל ידי משרד החינוך בהתאם עמאושר על ידי ועד הורי בית הספר ושלפניכם חוזר התשלומים 
   להנחיות חוזר מנכ"ל.

כמיטב עשינו  ,קורונהה שלשכולנו חווים בתקופה זו אתגרים והתחשבות בקשיים ובבנה המתוך 
כמה שיותר על  שמרל מאמץתוך  בתשלומי ההוריםככל הניתן יות ולצמצם וחסוך בעלליכולתנו 
  .לתלמידיםפעילות 

בקש מכם להסדיר בהקדם את התשלום השנתי עבור ילדיכם בכדי שנוכל לקיים את מלוא היקף נ
 הפעילות.

 ,ובריאות איתנה בברכת שנה טובה

 

 דני ליבוביץ                                                 מומו מור

 יו"ר ועד ההורים מנהל הגימנסיה                                          
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 ראשונהמחצית  –"א תשפ הורים חוזר תשלומי                                 
       

 יב יא י ט ח ז סעיפי תשלומי רשות

 80 80 80 75 67 67 הצגות, מופעים, סרטים  - סל תרבות והעשרה

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1 הנהגת הורים ארצית

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ועד הורים ישובי

 0יגבה  במידה ותתקיים פעילות , מפורט בעמ' תשלום  –טיולים , גיחות ושל"ח 
  

פעילויות העשרה  – רוכזתרכישת שירותים מ
בתחומי המדע האומנות והספורט, אירועים 

בית ספריים, ציון חגים ומועדים,  ימי עיון 
ידיעון גימנסיה מקוון וסמינרים לימודיים, 

 ואתר בית הספר, עזרי לימוד לתלמידים.

191 193 193 193 193 193 

תגבור לימודי ש"ש  2 – )תשלום שנתי( תל"ן
תוספת לימודי העשרה,  תוספת מגמות  -נוסף 

סיוע ללימוד בחט"ע, מתרגלים וקורסים לתגבור ו
                                            לימודי לכלל התלמידים.

  5ן בעמ' "הסבר על תלפירוט ו*

424 424 424 460 460 460 

 736 736 736 695 687 786 למחצית ראשונהסה"כ תשלום 

 
       דרכי תשלום:

      ניתן לשלם את התשלום השנתי  בדרכים הבאות:   
 תשלומים שווים. לושה, התשלום יחולק לש0303חודש נובמבר תיגבה החל מ – הוראת קבע .1                  
   

 באתר בית הספר. קישור ישלח אליכם עם כרטיס אשראי ניתן לשלם ב – כרטיס אשראי. 0               
 פתיחת האתר לתשלום.                   

    
 

 11.11.0303 -. יש להסדיר את התשלום לבית הספר עד ל0                  
 

 דגשים:
 התל"ן הינו שנתי. לא יגבה תשלום נוסף במחצית ב'.. התשלום בסעיף 1   
 
                                                          יב' זכאים לקיזוז ההחזר עבור פעילות שלא בוצעה בתש"פ מתשלום. -. הורי ח'0   

 .להלן 4פירוט סכומי ההחזר  בעמ'        
  
 נוסף. למחצית ב' ללא תשלום  תדחהלמחצית א' ולא נוכל לקיים  השתוכננפעילות . 0   
 
 . הורי ז' זכאים להגיש בקשה להנחה על התשלום השנתי. טופס הנחה מופיע באתר בית הספר. 4   
 .370-0480833 לפרטים נוספים  אנא פנו למזכירות בית הספר  בטלפון         

 



 
 
 

 
 

1 
 

, מגמות אמנות, תאטרון,  "מצטיינים גמנסיה"טיולים, תכנית תוספות על חוזר התשלומים עבור 
 מדיה וקולנוע

  פעילות תתקיים בסמוך למועד ה והגיחות הגביה עבור הטיולים  – טיוליםגיחות וא. 

 יב יא י ט ח ז 

תכנית טיולים מפורטת -טיולים  
 תשלח בהמשך )עלות שנתית

 (  מירבית
194 194 194 257 257 308 

סיורים יומיים ופעילות גיחות, 
תכנית פעילות  - של"ח

עלות מפורטת תשלח בהמשך )
 חצי שנתית(.

75 75 75 75 75  

 

 :ת המצטיינים בחטיבת הבינייםותכני  -"מצטיינים גמנסיה" ב. 

הכוללת לימודי העשרה בכיתה ז' יא תכנית לתלמידות ולתלמידים מצטיינים מצטיינים גמנסיה" התכנית "
, השתתפות סמינריםהתכנית כוללת שעות ההוראה נוספות , ת, מדעים וטכנולוגיה. יואומנובמדעי הרוח, 

 מצטייני מדעים ח' בתכנית רמון "ספייסלאב" ועוד.  

 .מחצית השניהב, יגבה ₪ 252כרוכה בתשלום שנתי בסך אלו ת וההשתתפות בתכני

 , מדיה ותקשורתאמנות, מגמות תאטרוןג.  

  ה בהצגות שהן חובה במסגרת תכנית יכרוכה בתשלום עבור צפיהשתתפות במגמת התאטרון
 . במידה ומתווה הקורונה יאפשר זאת הלימודים

  השתתפות במגמת האומנות כרוכה בתשלום עבור חומרים, ציוד וסיורים בתערוכות ומוזיאונים
                           במסגרת תכנית הלימודים.                                                                                                       

 קולנוע החדשה שנפתחת השנה כרוכה בתשלום עבור חומרים, ההשתתפות במגמת המדיה וה
 עלויות ציוד צילום ועריכה.  

 יב' יא' י' המגמה

בניקוי הסכום שלא  - בהתאם לפעילות שתתאפשריקבע בהמשך תשלום ה תיאטרון
 פ"נוצל בתש

 052 052 052 אומנות

  052 052 מדיה ותקשורת

 תלמידי מגמת האומנות יכולים לבחור החל מכיתה יא' ללמוד במסלול אומנות הצילום  
שמתקיים בבית הספר לצילום במוסררה, מסלול זה כרוך בתשלום נפרד שנקבע על ידם, יש לשלם 

 ישירות  לבית הספר לצילום מוסררה.
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 עבור פעילות שלא התבצעה בתש"פ לפי שכבות החזר תשלומי הורים טבלת

 להורים שלום,

רצ"ב טבלת  החזר תשלומי הורים עבור פעילות שלא יצאה לפועל בשנת הלימודים הקודמת עקב 
 משבר הקורונה.  

שכבה  סעיף בחוזר הגביה
 ח

שכבה 
 ט

שכבה 
 י

שכבה 
 יא

שכבה 
 יב

 01 55 01  44 סל תרבות

  11 42 52 11 צוןרכישת שירותים מר

 271 271 254 254 042 (חודשים של תל"ן 0תל"ן ) החזר עבור 

  222  222 222 החזר טיול שנתי )לשכבות שלא יצאו(

חודשי  0החזר עבור  –תכנית מצטיינים 
 לתלמידים שהשתתפו בתכנית פעילות

022     

 422     הכנה לפולין )למי ששילם בלבד(

סה"כ החזר למי ששילם את כל 
 התשלומים ללא הנחות

142 524 512 545 142 

  לדוגמה, שכבה ח' מקבלת החזר   –השכבה המופיעה בטבלה מקבלת החזר עבור השנה הקודמת
 עבור פעילות שלא התבצעה בשכבה ז'.

 דגשים חשובים:

 א. סכום ההחזר שמופיע בטבלה הוא למי ששילם באופן מלא את כל התשלום 

 השנתי ללא הנחה. להורים להם ניתנה הנחה בתשלום השנתי יוחזר החלק היחסי      

 הנחה בתשלום  01%בהתאם לאחוז ההנחה שקיבלו )לדוגמה הורים להם ניתנו      

 החזר(.   71% -השנתי יהיו זכאים ל     

 ב. סכום ההחזר ינוכה מהתשלום השנתי הראשון לשנת הלימודים תשפ"א. במידה 

 .370-0480833 ברצונכם לקבל את ההחזר באופן אחר נא פנו למנהלת החשבונות, רוזהו    
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 נוספתלימודים תכנית  –ן "תל

 יקרים,הורים 

בכל  תגבור למידהל, בחטיבת הביניים  הן נועדו לממן שעות תוספתיות להעשר"התלתשלומי 
 . תוספת למגמות בחטיבה העליונהלו השכבות 

  :ן לפי שכבות"פירוט יעוד תשלומי התלהלן ל 

 

  
 שכבה

                              
ן "תלשעות מספר 

 ון הוריםבמימ

  
סכום 
 לגביה

                                                                                                       
 ?ן"תשלום התלמה עבור 

 – שעתיים אשכולות  וספתת .קריאהשעת תוספת  404 0 ז
התלמידים בוחרים ללמוד מקצוע שאינו נכלל בתכנית 

 הלימודים  להעשרה וגילוי.

התלמידים בוחרים ללמוד מקצוע  – שעתיים אשכולות 404 0 ח
 שאינו נכלל בתכנית הלימודים  להעשרה וגילוי

 ."ניצוצות"שעתיים תכנית  וספתת .שעת חינוךתוספת  404 0 ט
 תרגול ותגבור מתמטיקה.תוספת 

תוספת קבוצות לימוד  .פתנוסשעתיים מגמה  תוספת  463 0 י
 .מתמטיקהב

ותגבור  תרגולתוספת מגמה. כל מגמות ושעות ל תוספת 463 0 יא
 מתמטיקה.

מגמות ושעות למגמה.  , תוספתשעת חינוךתוספת  463 0 יב
 ותגבור מתמטיקה. תרגולתוספת 

 


