
 
 
 

 2019ר נובמבב 07                                                                                  
 ט' בחשוון תש"ף                                                                                                     

                                      h-09-2020 
 ,לכבוד

 'י בשכבההורי התלמידים 
 

 שלום רב, 

 

 תש"ף  ,:  אגרת תשלומים לשנת הלימודיםהנדון 

 .ואנו פועלים בהתאם להנחיותאושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת  תשלומי  ההורים לשנה"ל תש"ף . 1
  בשיתוף ע"י הצוות המוביל של ביה"ס  שהתגבשהית  הפעילויות התרבותיות חברתיות מוזמנות לבית הספר על פי תכנ 

 נציגי ההורים. 
 מניעה, פעילות תרבות,  תוכניותכגון: תוקצבות ע"י משה"ח, אשר אינן מ ,במסגרת זו, מופעלות תוכניות חינוכיות שונות 
 תחרויות ועוד.אולימפיאדות, אומנות והעשרה, חינוך לערכים,                
 בונים ומתכננים את יום הגיבוש החברתי  ,השכבה תלמידי החלה ואנו נערכים לפעילויות.  שנה"ל  החדשה               
 . עם צוות  ביה"ס               
 וייתי בירושלים. וטיול מאתגר וח -"מסע על חומותיך"' יצאו לטיול השנתי תלמידי יכמו כן,                

 מיומנויותאת ה המעצימה  רב גילאית )ללא עלות( תוכנית  בחירה –מוסיקליים ההרכבים נמשיך להפעיל את תוכנית ה
 התלמידים. המוסיקליות של 

מטרתו החינוכית של סל התרבות והטיולים לחשוף את התלמידים לאומנויות שונות, סדנאות ופעילויות העשרה  
 ובמסגרת הסיורים והטיולים להכיר את הארץ נופיה ושביליה. חוויתיות, 

  פסיכולוגיה למתבגרים,  חומותיך", מסע "על  ויהודית, תוכניות מניעה,  זהות ישראלית – חודיותיתוכניות י              
 .FTCבקטגורית   FIRST ברובוטיקה מופעלת תוכנית ייחודית  , כמו כן . וןתהאקו   נחשון  , של"חבתיכון",  "אקדמיה              

 .בתשלומי  ההוריםמותנות  שאינן ממומנות ע"י משרד החינוך, ילויותפעה . 2
 ייחודיות(. תוכניות ו מגמות )לא כולל   ש"ח 1,212  הוא: לגביה לשנת הלימודים תש"ף  הכולל הסכום              

 להלן הפירוט: ואו בכרטיס  אשראי  בהמחאות לפקודת "תיכון הנדסאים הרצליה"ניתן לשלם               
 15.11.19  לתאריך           ₪         404    ע"ס  1המחאה מס'               

 03.12.19  לתאריך          ₪          404    ע"ס  2המחאה מס'               
           קיזוז יתרה   - )תלמידים חדשים/ תלמידים ותיקים  03.01.20  לתאריך   ₪  214/  ₪  404    ע"ס  3המחאה מס' 

                          מתשע"ט(.
 בלבד  FIRST-FTCלתלמידי       03.01.20   לתאריך           ₪ 750  ע"ס   4המחאה מס'               

 מדעית טכנולוגית /הנדסת תוכנהביוטכנולוגיה/      03.02.20    לתאריך  ₪         150   ע"ס  5המחאה מס'               
 רובוטיקה בשילוב  הנדסת תוכנה/מדעית טכנולוגית     03.02.20   תאריך ל    ₪       300 או                                            
  תוכנית נחשון     03.03.20   לתאריך      ₪      450   ע"ס  6המחאה מס'               
 תל"ן נחשון     03.04.20    אריךתל   ₪        460  ע"ס   7המחאה מס'               
 FTC   -  FIRSTתל"ן      03.05.20    לתאריך   ₪         460  ע"ס    8המחאה מס'              
              

 
 .15.12.19 -א יאוחר מויש להגישו ל יועצת ביה"סאו מ ניתן לקבל מורד רז המנהלנית טופס בקשת הנחהועדת הנחות:             

 . פיקוח משה"חשלומים של ביה"ס אושרה ע"י אגרת הת,לידיעתכם, הורים יקרים             
 

  , ע"מ שנוכל להפעיל את הפעילויות כמתוכנןם להסדיר את התשלומים לשנה"ל תש"ףאנו מבקשי           
 ולעמוד בהתחייבויותינו.           

 
 תודה על שיתוף הפעולה. 

 
 

 מוצלחת, נת לימודים ברכות לש           
 
 
 
 

 אורית רוזן         יוסי סימוני            
 מנהלת בית הספר                               יו"ר ועד ההורים                      
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 אגרת תשלומי הורים לשנה"ל תש"ף 

 י'  שכבה
 סוג

 התשלום 
 הסכום פירוט

 

 ₪  49  ביטוח תאונות אישיות תשלומי חובה
 

 סל תרבות : פעילות תרבותית חברתית ערכית הכוללת הצגות:  תשלומי רשות
ליזמרים לחגי תשרי, הצגה "שוקו מופע מוסיקלי לפתיחת שנה ,כ

  , פעילות בימי זיכרון, מופע סוף שנהצו פינוי""הצגה  סרט, וניל",

 
176 ₪ 

 ימים  4מסע "על חומותייך" לירושלים 
 הוהדרכ , אבטחה כולל לינה, כלכלה, הסעים

387 ₪ 
 
 

רכישת  
 םשירותי

 מרצון
 

 בנוסף לתשלומי הרשות ביה"ס מעניק שירותים נוספים
 שהם בבחינת "קונה מרצון ומוכר מרצון" להלן הפירוט: 

 

 סיור ל"משואה" כולל הדרכה, סיור מיצגים והסעה
 טקס להיות אזרח פעילות ו

 
 
 
 

450  ₪ 

  ,בתחילת שנה יום גיבוש כולל הפעלה
 יום כיף בסוף שנה כולל כיבוד, אבטחה והסעים

 
 מופע, תחרות תחפושות וצילום מגנטים -קרנבל פורים

, פעלולים בקולנוע, משחקי תאטרון טלפטיה -יום אומנויות בחנוכה
 ועוד 

 פעילות חגים
 קונצרט אביב

 מניעת התנהגות סיכונית
 שה.נ.  ניווט חוליות ברמת מ1 של"ח 

 ארכיאולוגיה בקיסריה.  2
 ל".סיור "אחריותינו על ארץ ישרא .3

150 ₪ 

 

 ₪  1,212 החדשים  תלמידי שכבת י' ףסה"כ גבייה לשנה"ל תש" תלמיד/ה חדש/ה 

סה"כ גבייה לתלמידי י' שלמדו בהנדסאים בתשע"ט  תלמיד/ה ותיק/ה 

 ₪   190ע"ס  בקיזוז יתרה 

1,022   ₪ 

 

 )לתלמידים המשתתפים בפרויקט(. ₪ 320לת ספרי לימוד שולם מראש  השא

      :ייחודיות מגמותתשלומים נוספים עבור  
                         ₪  FIRST  750 של   FTC רק לתלמידי התוכנית()תכנית רובוטיקה 

        ₪  300       רובוטיקה בשילוב  ת/הנדסת תוכנהדעית טכנולוגימ
    ₪   150                הנדסת תוכנהביוטכנולוגיה/מדעית טכנולוגית / 

         ₪  450 סיורים, גיחת גיבוש ליומיים, היסעים, כלכלה, לינה ועוד(-)רק לתלמידי התוכנית תוכנית נחשון

        ₪  460                    ש"ש 2  -     רק לתלמידי נחשון – תל"ן נחשון
                                   ₪  460                 ש"ש  FTC     - 2רק לתלמידי  -FIRSTתל"ן 

 


