
 

 

                                                                                                                                           אלול תש"פ                                                                                                                                    בס"ד       
 הורים יקרים  שלום רב,

 

 תש"פים לשנת הלימודים תשלומי הורהנדון: 

 
 ם נגבים בהתאם לקביעת משרד החינוך ובאישור המפקח.כל הסכומי , שלומי הורים לשנת הלימודים תש"פלהלן פירוט ת

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

 !ת לפועל, תלויה בתשלומים אלו וחברתי-תות החינוכיונדגיש כי הוצאת התוכני
 

 שכבות שם הסעיף סוג הסעיף

 יב יא י ט ח ז

 49 49 49 49 49 49 תאונות אישיותביטוח  תשלום חובה

 תשלומי רשות

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

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ועד הורים ישובי

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ועד הורים ארצי

 513 513 513 387 387 387 טיול שנתי

       150 150   של"ח

 400 400 400 400     שבת סמנריון

 200           מסיבת סיום

 תשלומים מרצון

רכישה מרוכזת של שירותים 
 ושל ציוד אישי לתלמיד:

 טיולים וסיורים, אטרקציות,כיבודים
  450 450 450 450 450 450 

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

 תל"ן:
       750 750 750 חינוך ימי 

 750 750 750       מגמת ימאות

 2991 2791 2791 2804 2388 2238 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-מי"מ )מנהיגות ימית( בשת"פ עם "זיו נעורים" לכיתות ז'תכנית 
 )כולל הסעות(!  ₪ 2000כשהעלות הנומינלית היא ₪  750ט' עומד על -סעיף התשלום בכיתות ז'

 הנחות:

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

 ! במעטפה סגורה למזכירות ביה"ס. הסודיות מובטחת 31/10/2019להעביר עד ליום ניתן 

 לכל פניה. תועד לכך ממשרד החינוך, ולא נוכל להתחייב להיענולתקציב מוגבל המיבהתאם  ויינתנהנחות נדגיש, * 

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

 

 הורים יקרים, אנו מבקשים מכם להקדים ולהסדיר את התשלומים,

 ! כדי שנוכל להפעיל את התוכניות החברתיות והחינוכיות בהקדם 

 

 בברכה,

 יואל רזקרן זינגבוים                         

 פרמנהל בית הס            יו"ר ועד הורים              


