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 ט"עשנת הלימודים תש –תשלומי הורים 

 
 

 הורים יקרים,
 

 הפדגוגים והחינוכיים.  הוהדגשי העדיי ,ט"תשעהלימודים אגרת התשלומים ללומדים בהתחשב במטרות ביה"ס לשנת  גיבשנו את 

  התלמידים. ג לרווחת בבניית אגרת התשלומים נעשו כל המאמצים לצמצם בעלויות ויחד עם זאת לדאו

 . מצורף טופס אשראי לתשלום

 

 נקבעו בהלימה למסגרת העלויות שנקבעה ע"י ועדת החינוך של הכנסת המופיעה בחוזרלכלל תשלומי ההורים העלויות 

 מנכ"ל של משרד החינוך ובאישור פיקוח משרד החינוך.

 
  

 
 אופן התשלום:

 
  . 25.01.19, 25.12.18, 25.11.18-החושן" פקודת בי"ס "אבנילמים תשלו 3 -ת: ניתן לחלק לתשלום באמצעות המחאו .1

 למזכירות ביה"ס. והחזירלתשלום בכרטיס אשראי: מצ"ב טופס לתשלום בכרטיס אשראי יש למלא את הטופס ו .2

 תשלומים. 4 -הורים להם שלושה ילדים ויותר הלומדים בבית הספר יכולים לשלם ב .3

  .עביר קבלה על התשלוםיבית הספר  .4

 
 הנחות:

   .8.12.110 -היש להגיש עד  מסה"כ האגרה 50%ותשלום  בצירוף מסמכים מיוחדת בקשה להנחה      

 . וועדת הנחות מצומצמת תדון באופן דיסקרטי בבקשות  .  (ניתן לקבל טופס הנחה במזכירות ביה"ס)      

 

 הוועדה לא תדון תלושי שכר אחרונים  3לים הכול םרלוונטייה מסמכיםוצירוף כל ה 50%שימו לב ללא תשלום מראש של 

 בבקשה.
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 תשלומי החובה והרשות )בש"ח(: .א
 

 ו' ה' ד' ג' ב' א' השכב

 תשלום חובה
 49 49 49 49 49 49 ביטוח תאונות אישיות  . 1

 תשלומי רשות
 99 99 99 99   סל תרבות  . 2

 24 24 24 24 24 24 מסיבות כיתתיות  . 3
 75      .   מסיבת סיום4
 387 252 126 126 101 101 .   טיולים  5

 634 424 298 298 174 174 סה"כ תשלומי חובה ורשות

 
   תוכניות לימודים נוספות )תל"ן(:ב. 

 תוכנית התל"ן גובשה בבית הספר ובאגף החינוך. התוכנית קיבלה את אישור המפקח הכולל של ביה"ס.     

                 ו' ה' ד' ג'  ב'  א' שכבה

 120 120 120 120         מדעי המחשב  . 6
    210 240 280 שחמט   .7
 .   אשכולות  חשיבה8

285   220 220  
 280      .   דרמה9

 400 340 340 330 240 565 סה"כ תל"ן

          
 .תכנית התקשובהמועצה משתתפת בשליש מעלות הכללית של  *
 

 רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד: .ג
 
   ם ברכישה מרוכזת כדי לחסוך בהוצאות והתשלום עבורם הוא הכוונה היא לשירותים או לציוד שבית הספר מציע לרכש        
 המשרד קבע את העלות הכוללת לרכישה מרוכזת של שירות ושל ציוד אישי. "קונה מרצון ומוכר מרצון".במסגרת של        
 ₪. 250העלויות המרביות בש"ח לחינוך היסודי הוא        
 

 ו' ה' ד' ג' ב' א' השכב

  40 40 40 40  ב ומידענותמחשועזרי    . 10
 30 50 50 50 50 50 בסביבת הלמידה העשרה   . 11
 50 50 50 50 50 50 פעילות קהילתית  . 12
      110 מסיבת סידור וחומש  . 13
 80      סיום ו' – . בת מצווה ופעילות בוגרים14

 70      . דרמה15
 20 40 40 40 40 40 . פרויקטים תורניים16

 250 230 180 180 180 250 ה"כס                                                             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 סה"כ תשלומי הורים

 
 א'

 
 ב'

 
 ג'

 
 ד'

 
 ה'

 
 ו'

 
 סה"כ תשלום לפקודת בי"ס "אבני החושן"

 

 
989 

 
594 

 
808 

 
818 

 
944 

 
1284 



 

 

 פירוט סעיפי התשלום:

 

 תתשלומי חובה ורשו–חלק א' 

 

 ימים בשנה, 365תשלום חובה המועבר למועצה מקומית שהם. כל תלמיד מבוטח  – ביטוח תאונות אישיות

  שעות ביממה, למעט תאונות דרכים ופעולות איבה ומלחמה. 24       

 מפגשי תרבות בתחומי האומנות: תיאטרון, מוסיקה וכד'. – סל תרבות

 ריים.אירועים כיתתיים, שכבתיים ובית ספ – מסיבות

 .ולו'  המחיר  גבוה יותר עקב אורך ומורכבות הטי  –)בשכבות ה' , התלמידים יצאו לטיול ולסיור לימודי – טיולים

 .(טיול ליומיים'  טיול אחד, כתות ה'  שני טיולים, כתות ו'  ד-כתות א'

 

 תל"ן -חלק ב'

 

 כאמצעי חיוני לקידום הישגי הלומד:ם הטמעת השימוש בכלים ממוחשבי –  תקשוב )תכנית התקשוב הלאומית(תל"ן  

 , שיעורים בכיתות  ת בנוסף לתקצוב המועצה, עבור שיעורים מקוונים בחדר מחשביםותוספת שעות שבועי 

 בלוח חכם ושיעורים מקוונים בכיתות האם בליווי אוריין תקשוב. המצוידות 

 שחמט.  שכבה גשחמט.  שכבה ב'שחמט ואשכולות חשיבה.  שכבה א'בנוסף תינתן תכנית תל"ן אורכית:  

   ' דרמה.שכבה ו' אשכולות חשיבה. שכבה האשכולות חשיבה.  שכבה ד  

          

 

  תשלומים מרצון –חלק ג' 

 

 וכו'. רכישת עזרים וערכות למחשבים – מיחשוב ומיידענותעזרי       

 קה, אנגלית, שפה, אומנות, מדעים,בתחומי הדעת השונים: מתמטילומדות רכישת עזרים ו - העשרת סביבת הלמידה

 . מוסיקה, ספורט ועוד

 יום קהילה.  – פעילות קהילתית

 רכישת ציוד ועזרים באופן מרוכז ע"י ביה"ס. – מסיבת סידור וחומש

 .וכן מסיבת הסיום הרצאות בנושא גיל ההתבגרותתכנית בת מצווה ו – בת מצווה ופעילות בוגרים

 בה למסיבת הסיום.שיעורי דרמה הכנות השכ – דרמה

 רכישת חוברת לתלמיד הכנה לקראת המיצ"ב -חוברת מיצ"ב

    .רבנית ביה"סותכניות העשרה בתחום התורני ופרויקטים ייחודיים בהובלת רב ביה"ס  – פרויקטים תורניים


