
 
 
 

 2019 נובמברב 07                            
 ףחשוון תש"ב ט'             
                                       12-2020-H 

 ,לכבוד
 ז' בשכבה התלמידים  הורי 

 שלום רב, 

 ף "גרת תשלומים לשנת הלימודים, תשא  :הנדון 

 . אנו פועלים בהתאם להנחיותואושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת   ף" תש תשלומי  ההורים לשנה"ל  . 1
 הפעילויות התרבותיות חברתיות מוזמנות לבית הספר על פי תכנית  שהתגבשה ע"י הצוות המוביל של ביה"ס בשיתוף  
 . נציגי ההורים               
 חינוכיות שונות אשר אינן מתוקצבות ע"י משה"ח, כגון: תוכניות מניעה, פעילות תרבות,  במסגרת זו, מופעלות תוכניות 
 אומנות והעשרה, חינוך לערכים, אולימפיאדות, תחרויות ועוד.               
 כמו כן, יצאו  גיבוש חברתיחלק בפעילות   יקחו התלמידים  כים לפעילויות.שנה"ל  החדשה החלה ואנו נער               
 . רמת הגולןלטיול   מאתגר וחוויתי ב               

 רב גילאית המעצימה  את המיומנויות)ללא עלות( תוכנית  בחירה  –נמשיך להפעיל את תוכנית ההרכבים המוסיקליים 
 המוסיקליות של התלמידים. 

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

         . ים, סיורים ועוד, חינוך פיננסי, טיולLLFבקטגורית   FIRSTתוכנית ייחודית: תוכנית  – תוכניות ייחודיות               
       

 .מותנות בתשלומי  ההורים שאינן ממומנות ע"י משרד החינוך, כידוע לכם, הפעילויות . 2
 (.כולל תוכניות ייחודיות)  ₪  1,495  :ינוה  "ףלגביה לשנת הלימודים תש הכולל הסכום               

 או בכרטיס אשראי. "תיכון הנדסאים הרצליה "לפקודת  ניתן לשלם בהמחאות  
 להלן פירוט ההמחאות: 

 15.11.19   לתאריך  ₪           299     ע"ס  1המחאה מס'  

 01.12.19  לתאריך ₪             299     ע"ס  2המחאה מס' 

 01.01.20  לתאריך            ₪  299     ע"ס  3אה מס' המח

     01.02.20לתאריך               ₪ 299      ע"ס 4המחאה מס' 

 01.03.20  לתאריך  ₪            299   ע"ס    5המחאה מס' 

 15.12.19 -ויש להגישו לא יאוחר מ יועצת ביה"סאו מ ניתן לקבל מורד רז המנהלנית טופס בקשת הנחה: ותועדת הנח

 .  משה"חפיקוח שלומים 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. 

 , לימודים מוצלחתשנת ת וברכ     

 

 אורית רוזן    יוסי  סימוני            

 מנהלת בית הספר                           יו"ר ועד ההורים                      



         12-2020-H 
          

 ף "אגרת תשלומי הורים לשנה"ל תש
 

 ז'  שכבה
 

 סוג
 התשלום 

 הסכום פירוט
 

 ₪ 49 ביטוח תאונות אישיות תשלומי חובה
 

 תרבותית חברתית ערכית הכוללת הצגות:סל תרבות: פעילות  תשלומי רשות
,  לחגי תשרי יזמריםפתיחת שנה, מופע כלמוסיקלי למופע 

פעילות בימי זיכרון,  ,סרט "ימים נוראים" ,הצגה "אח בוגר"
 מופע סוף שנה

 
 

149  ₪ 
 

 ₪ 387 כלכלה, הדרכה והיסעים ,לינה : כולל רמת הגולןשנתי ל טיול
 

רכישת  
 םשירותי

 מרצון
 

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

 

 מניעת התנהגות סיכונית
 

 
 
 
 

450  ₪ 

 יום גיבוש תחילת שנה 
 וכיבוד, אבטחה יום כיף בסוף שנה כולל הסעים

 פעילות בחגים
 קונצרט אביב

 
 מופע, תחרות תחפושות וצילום מגנטים -קרנבל פורים

, משחקי טלפתיה, פעלולים בקולנוע -יום אומנויות -חנוכה
 תיאטרון

 והסעים רובוטיקה תחרויותהשתתפות ב
 - תוכנית  חינוך פיננסי וחקר, FLLתל"ן )הדרכה(     

       ש"ש 2
460  ₪ 

 ₪ 1,495 ף"סה"כ גבייה לשנה"ל תש 

 

 )לתלמידים המשתתפים בפרויקט( ₪ 280השאלת ספרי לימוד שולם מראש  

 

 

 

 

 

 


