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 גן יבנה ,בית חינוך ע"ש בן גוריון לסביבה, חברה ותרבות                                   
 

 
  2017אוקטובר,  2                                                                                                                                         

 רב, להורים שלום

                                

 חגרת התשלומים לשנה"ל תשע"יאהנדון: 

 

יו"ר הנהגת ההורים  ואושרה ע"ימותאמת להנחיות משרד החינוך  חלשנת תשע"גרת התשלומים יא •

 ומשרד החינוך.

צים על ידו משרד החינוך מתיר לבתי הספר לבקש מההורים תשלום בגין שירותי חינוך ותרבות המומל •

טיולים, מסיבות,  ערכי של התלמידים. השירותים כוללים:-התרבותיבמטרה להעשיר את עולמם 

 תל"ן.ו שיעורי שחייה

סל השירותים וגובה התשלומים המקסימלי נקבעים ע"י ועדת חינוך של הכנסת בשיתוף לידיעתכם, 

   ההורים הארצי.   עם וועד

,  ריון"גו י"ס "בן באשראי או בהמחאות לפקודת  במזומן/ בכרטיס את התשלום העביריש ל •

ניתן לשלוח עם  המחאה רשמו את שם הילד והכיתה בה הוא לומד )ה בצידה האחורי של

 (. הילד

מנת  עלשלום את הת העבירואנא הקדימו ו .תשלומים 4עד  התשלוםיש אפשרות לפריסת  •

 אי נעימות.למנוע 

 סמוך לפעילות. ייגבה בנפרד(  החוב )בלבד כיתות ה' ב לקורס שחיה התשלום •

  בפירוט זה. שאינו כלולהינו תשלום ₪  346ע"ס  קרן קרב וביטוחתשלום עבור  •

מנהלת ביה"ס ויו"ר הנהגת  להלן פירוט הגבייה כפי שאושרה ע"י מפקחת בית הספר, •

 הורים:ה

 

    ,ישראל"מדינת שנה ל 70": בנושא בגבעת ברנר ה אחתתה תצא להצגיכל כ -* סל תרבות

 ובנוסף תיקח חלק ביום אומנויות שיתקיים בבית הספר. ביום זה יופיעו אומנים   

 מחול, תיאטרון, מוסיקה ועוד. מתחומים שונים:  

             

 

 

 

 

 

 תשלומי רשות

 ו' ה' ד' ג' ב' א' נושא/ כיתות

 ₪  387 ₪  220  ₪ 125  110₪  101₪ ₪  101 טיולים

 ₪  99 ₪  99 ₪  99 ₪  99 ₪  99 ₪  99 *סל תרבות

 ₪  24 ₪  24 ₪  24 ₪  24 ₪  24 ₪  24 מסיבות כיתתיות

 ₪  75 ------ ----- ----- ----- ----- מסיבת סיום כתות ו'

  ש"ח 585 ש"ח 343  ₪ 248 ש"ח233 ש"ח 224  ש"ח 224 סה"כ
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 ופולדר לתעודה. מודפסים עיתוניםשני כל תלמיד יקבל במהלך השנה  -* עיתון בי"ס

 ישראל".מדינת שנה ל 70ח בגן" יתקיים השנה בסימן ""אירוע "יר -אירוע קהילתי *

בית הספר כלל תלמידי  בהשתתפותת הערב שיתקיים בשעוהינו ארוע בית ספרי  ירוע אה 

 והוריהם.

 סיורים לימודים בהלימה ליחודיות ביה"ס: -פעילות העשרה חוץ בי"ס** 

 בש" ביד מורדכיד"ה -א' השכב

 פרדס מינקוב ברחובות -'ב השכב

 מכון ויצמן"מים מן השמיים"   -ג' השכב

 מוזיאון הפלישתים באשדוד -ד' השכב

 , ביקור בבית המשפט , ביקור ופעילות במוזיאון בית התפוצות.פארק אריאל שרון -ה' השכב

 שואה בניר גליםבית העדות לזיכרון ה  -ו' השכב

         טיולים שנתיים:

 מקורות הירקון - א' השכב

 נאות קדומים –'ב השכב

 פלמחים נחל שורק –ג' השכב

 רמת הנדיב –ד' השכב

 שדה בוקר – ה' השכב

 יומיים –גליל עליון  - 'ו השכב

 

 

 כל שכבה תפגש עם סופר לאחר למידה מונחית בכיתות. -* יום סופרים

 

 

 : חתשע" ה"ללשנלבית הספר הלן סיכום אגרת התשלומים ל

 

 לחוזר זה מצורפת תוכנית סל תרבות בית ספרית.

 קניית שרותים  מרצון                                             

 ו' ה' ד' ג' ב' א' נושא/כיתות

 ₪  10 ₪  10 ₪  10 ₪  10 ₪  10 ₪  10 עיתון בי"ס ופולדר

 ₪  10 ₪  10 ₪  10 ₪  10 ₪  10 ₪  10 יר"ח בגן -רוע קהילתייא

 ₪  50 ₪ 60 ₪  60 ₪  60 ₪ 60 ₪ 63 פעילות העשרה חוץ בית ספרית 

 ₪ 20 ₪ 20 ₪ 20 ₪ 20 ₪ 20 ₪ 20 סופריםיום 

 ש"ח 75      ורספר מחז

 ₪  165  ש"ח 100 ש"ח 100  ש"ח 100 ₪ 100 ₪  103 סה"כ

 כיתות ו' כיתות ה' כיתות ד' כיתות ג' כיתות ב' כיתות א' 

 ש"ח 750 ש"ח 443  ש"ח 348 ש"ח  333 ש"ח  324 ש"ח  327 סה"כ לתשלום
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 קרן קרב וביטוח תאונות אישיותתשלום נוסף עבור תכנית 
 

 .ש"ח  346 סה"כ ,ש"ח 49 ועבור ביטוח תאונות אישיות ₪  297הוא  לשנת תשע"ח התשלום בגין קרן קרב

 ת.תאונות אישיובגין לידיעתכם, לא ניתן לקבל הנחות בגין תשלומי קרן קרב ו

 .את התשלום יש להעביר למחלקת הגבייה במועצת גן יבנה

 , 20/11 , 20/10 , 20/9לתאריכים הבאים :  בהמחאות שלושה תשלומיםניתן לשלם ב

 לפקודת בי"ס בן גוריון./ המחאה  בכרטיס אשראי/במזומן  מזכירות ביה"סבאו 

 

יש  .מהאתרד את הטופס שניתן להוריאו  ,במזכירות בית הספר טופס בקשה למלגהניתן לקבל 

 .13/11/17תאריך הלא יאוחר מ את הטופס  להגיש

 

  .מותנית בתשלום עבורםהשתתפות התלמידים בטיולים והצגות ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך, 

 

 .רותים בגין תשלומים מרצון ומתחייב לשאת בעלותםיהנני  מסכים לקבל את הש

 

 חתימת ההורה: ___________שם ההורה: _____________ התלמיד: ____________   כיתה: ______ שם

                                                           

 ,ב ר כ הב

 

 ,רחל אילוק                                                                          ,חיים אלבס                 

 ית                                                                 מנהלת ביה"סיו"ר הנהגה בית ספר       


