
 

 

  חשוון תשע"ט                        בס"ד                                                                                                                         
 הורים יקרים  שלום רב,

 

 ים לבית הספר לשנת הלימודים תשע"טתשלומי הורהנדון: 

 
 כל הסכומים נגבים בהתאם לקביעת משרד החינוך ובאישור המפקח. שלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ט, להלן פירוט ת

 נעדכן במייל( -תשלום בכרטיס אשראי יפתח בימים הקרוביםניתן לשלם במזומן / שקים )

 !ת לפועל, תלויה בתשלומים אלו וחברתי-תוהחינוכית ונדגיש כי הוצאת התוכני
 

 שכבות שם הסעיף סוג הסעיף

 יב יא י ט ח ז

 49 49 49 49 49 49 ביטוח תאונות אישיות תשלום חובה

 תשלומי רשות

 סל תרבות:
 176 176 176 165 149 149 מוזיאונים, הרצאות, סיורים לימודיים 

 24 24 24 24 24 24 מסיבות כיתתיות

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 שובייועד הורים י

 513 513 513 387 387 387 טיול שנתי

     150 150 150   של"ח

 400 400 400 400     נריוןישבת סמ

 200           מסיבת סיום

 תשלומים מרצון

רכישה מרוכזת של שירותים 
 ושל ציוד אישי לתלמיד:

 318 377 450 404 420 450 טיולים וסיורים, אטרקציות

 פעילות חברתית תורנית:
 353 372 450 450 450 450 פעילויות תורניות וסיורים תורניים 

 תל"ן:
       750 750 750 חינוך ימי 

 750 750 750       מגמת ימאות

 2784.5 2662.5 2963.5 2780.5 2380.5 2260.5 סה"כ לתשלום: 

 

 חינוך ימי ומגמת ימאות:

 כידוע לכם, תחום החינוך הימי מהווה גולת כותרת וייחודיות בתיכון אחיה. השקענו מאמץ רב כדי לבנות את התשתית.

 י"ב-והמגמה הימית בכיתות י' , לכיתה ט' התכנית בבניה'ח-תכנית מי"מ )מנהיגות ימית( בשת"פ עם "זיו נעורים" לכיתות ז'
 )כולל הסעות(!  ₪ 2000העלות הנומינלית היא כש₪  750ט' עומד על -סעיף התשלום בכיתות ז'

 הנחות:

 ימלאו ויגישו טופס בקשה )ניתן לקבל במזכירות( ויצרפו את כל הטפסים הנדרשים.הורים המבקשים לקבל הנחה, 

 ! במעטפה סגורה למזכירות ביה"ס. הסודיות מובטחת 31/10/2018להעביר עד ליום ניתן 

 .על החשבון עד לקבלת תוצאות וועדת ההנחות מסך התשלום 50%, יש לשלם בכל מקרה

 

 הורים יקרים, אנו מבקשים מכם להקדים ולהסדיר את התשלומים,

 ! כדי שנוכל להפעיל את התוכניות החברתיות והחינוכיות בהקדם 

 

 בברכה,

 קרן זינגבוים                         אריאל בן ברוך

 בית הספריו"ר ועד הורים                      מנהל 

  


