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 פ"ב תש      תשלומי הורים בית הספר הקהילתי "ניצנים"                      

 
 הורים יקרים,

 
 הורים גיבשה אגרה ללומדים הנגזרת מתוך המטרות,  ה  הנהגתהנהלת בית הספר בשיתוף 

 פ"ב.היעדים והדגשים הפדגוגיים והחינוכיים לשנה"ל תש
 

  .מהן אף נמוכות והן  חוזר מנכ"ל משרד החינוךהעלויות נקבעו בהתאם ל
קיום מגוון של ושיתוף הפעולה שלכם מאפשרים  להסדיר את סל התשלומים ותכם המהירהנעיה

 ערכיות לימודיות לרווחת התלמידים.  -פעילויות חברתיות
 

 לינק לתשלום מצ"ב      •
https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=41373201 

 
       20.11.21מתבקשים למלא טופס בקשה להנחה עד בשל מצב כלכלי,   הנחה,זקוקים להורים ה  •

 : תלושי משכורת, הסבר. יינתן במזכירות ביה"ס ואליו יש לצרף אישורים בהתאם טופס
 נחות מצומצמת תדון באופן דיסקרטי בבקשות. ועדת ה

 
 .(  1,2,3סה"כ תשלומים לביה"ס )סיכום טבלאות 

 
 ו'  ה'  ד'  ג'  ב'  א'  שכבה 

 
 739 סה"כ 

 
826 884 775 977   1283 

 
לידיעתכם, חוזר התשלומים שלנו אושר על ידי משרד החינוך ומפורסם באתר של משרד  

 החינוך: 
http:/hinuch.education.gov.il/acthorim/ 

 
     )כדי לצפות בחוזר התשלומים שלנו יש להקליד את הנתונים הבאים לאחר הכניסה לאתר: 

 שם ביה"ס, ישוב, ביה"ס יסודי, ממלכתי, יהודי, במקומות המתאימים(. 
 

 
 
 תשלומי החובה והרשות )בש"ח( . 1
 

 דרגת הכיתה 
 

 ו'  ה'  ד'  ג'  ב'  א' 

ביטוח תאונות  
 אישיות

49 49 49 49 49 49 

 
 
 

https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=41373201
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 תשלומי רשות )בש"ח( 

 
 ו'  ה'  ד'  ג'  ב'  א'  דרגת הכיתה 

 99 99 99 99 99 99 סל תרבות 
 387 252 126 126 101 101 עלות טיול לתלמיד 

 8 8 8 8 8 8   כיתתיותת ומסיב
 75 - - - - - מסיבת סיום ו 
 סה"כ תשלומי 

 חובה ורשות 
257 257 282 282 408 618 

 
 :   פירוט סעיפי התשלום 

 

                                                        תשלום חובה המועבר למועצת שהם.  –  ביטוח תאונות אישיות .1
 שעות ביממה, למעט תאונות דרכים ופעולות איבה ומלחמה.  24כל תלמיד מבוטח  

 

, תכנית קונצרטים קולנוע ומחול , אטרון, ספרות יתה מפגשי תרבות בתחומי  – ל תרבות ס  .2
 מנות. ואו

   טיולים .3
 הפרדס  כיתות א'  
 שמורת חוף השרון כיתות ב'   

 הרי יהודה והסטף + מערת הנטיפים   כיתות ג' 
 רמת הנדיב וזיכרון יעקב  כיתות ד' 
 ילת החומותיט - ירושלים   כיתות ה' 
  הגלבועהכרמל ו   כיתות ו' 

                                      
 נית סל התרבות הבית ספרית מופיעות בפירוט באתר בית הספר* תכנית הטיולים לכל שכבה ותכ

sh-http://www.schooly2.co.il/nitsanim / 
 
עבור פעילות רשות, כיתה שלא תשלם עבור פעילות הרשות, הפעילות  ת הםומאחר ותשלומי הרש    

 לאותה כיתה תבוטל. 
 

 ן )תוכנית לימודים נוספת( ל" ת  .2
      

 צוות בית הספר, ההורים ואגף החינוך במועצת שהם.התל"ן גובש בשיתוף 
 הספר. -התוכנית קיבלה את אישור המפקחת הכוללת על בית      
 
 .המשתתפים הוריםהתל"ן בכל כיתה מותנה בתשלום מלא של ההפעלת         

 . ' יתקיימו לימודי אורגניתגהשנה בכיתות      
 

                             ש"ח לשנה.  885תהיה   נוספתהלימודים ה תכנית ל משרד החינוך קבע כי העלות
 . נמוכות מאודאנו בבית הספר הצלחנו לשמור על עלויות 

 

http://www.schooly2.co.il/nitsanim-sh/
http://www.schooly2.co.il/nitsanim-sh/
http://www.schooly2.co.il/nitsanim-sh/
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 : הפירוטלהלן     
 

 לשנה   סכום  תכנית  תל"ן  כיתות 
 א' 
 

 מנויות לחימה א
 אנגלית * במימון המועצה 

239 

 אמנויות לחימה  ב'
 

326 

 ' ג
 

 אמנויות לחימה 
 אורגנית 

239 
120 

 250 משחק ותאטרון  ד
 

 משחק ותאטרון   ה'
 

326 

 422 משחק ותאטרון ו' 
 

 
 120 תקשוב          ו'  -כיתות א'

 
 
 
   רכישה מרוכזת של שירותי ציוד אישי לתלמיד.  3
 

 בהוצאות, והתשלום עבורם הוא במסגרת של שירותים או ציוד שביה"ס מציע לרכישה מרוכזת כדי לחסוך 
 "קונה מרצון ומוכר מרצון". 

   ₪. 250משרד החינוך קבע כי העלות הכוללת המרבית לרכישה מרוכזת של שירותים וציוד אישי תהיה 
 ספרנו:  -להלן התשלום עליו הוחלט בבית 

 
 ו  ה  ד  ג  ב  א  מהות התשלום 

 
קטים והעשרה תכני יפרו

 הלימוד 
50 50 50 50 50 50 

 20 20 20 20 20 20 ותמונת מחזור  תעודה
 25 25 25 25 25 25 פעילות קהילתית

 25 25 25 25 25 25 פעילות העשרה 
 3 3 3 3 3 3 ועד הורים ישובי +ארצי

 123 123 123 123 123 123 סה"כ          
 

 : פירוט סעיפי תשלום
 

       תכניות לימודיותופיתוח ות ובמרחבי הלמידה  העשרה הלמידה בכית  -פרוייקטים והעשרה תכני הלימוד 

     הנותנת מענה לעבודה דיפרנציאלית ופרטנית. 
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      הכולל הפעלת סדנאות ומצריך רכישת  קהילה שיתקיים השנה בבית הספר היום     –    פעילות קהילתית 

   ותנוספות הורים וילדים המתקיימ ועזרים דידקטיים ופעילויות קהילתיות חומרים                             

 .  לאורך השנה                             

 צילום תמונת מחזור לכל תלמיד וקבלת פולדר מעוצב לתעודה.    –  ותמונת מחזור   תעודה, 

         
,  לימודיות  מחשבים, תוכנותה יחיבור לאינטרנט והוצאות הפעלת מחשבים בחדר     –  תקשוב                

 בכל נושאי הלימוד. וד וע בריינפופ,גלים ,עילות באתר אופק פ, ולל ציוד מתכלהכ

ומוסיפה עוד שעת לימוד )מאריכה   העובדת עם המורה והתלמידיםמדריכה טכנית 

 . את היום(

 

  . תכנית בנושאהכוללת תכנית חברתית ערכית פעילויות לכלל תלמידי בית הספר  –פעילות העשרה      

 ספר : בריאות וקיימות. בית ה  ייחודיות

 

 

                                                                     
 , בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת 

 
 
 

 רינת מרציאנו                                          תמי שני ודיאן ישי טייכר                        
 

 מנהלת בית הספר                                      ורים          יו"ר הנהגת ה             


