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 גהורים תשפ" תשלומי

 

 ורים יקרים שלום רב,ה

 .  גפ"שתההרינו מתכבדים להגיש לכם את תשלומי ההורים לשנה"ל 

טבלת תשלומי ההורים לשנה"ל גובשה תוך כוונה לאזן בין הצורך לקיים שגרת פעילויות בשנת הלימודים בכפוף 

 .להוראות הבריאות

 הפעילויות הממומנות באמצעות תשלומי הורים יתוכננו ויבוצעו בכפוף להוראות הבריאות. 

להלן פירוט תשלומי הורים פירוט התשלומים הינו בחתך שכבתי ומציג את סל הפעילויות המתוכננות לשנת 

 הלימודים הקרובה ועלויותיהן.

  18.11.2022 ד לתאריך עיש להגיש למזכירות בית הספר בקשות לקבלת הנחה בתשלומים, 

      לא יתקבלו בקשות להנחה לאחר תאריך זה.

 אופן התשלום:

 .היכנסו לאתר בית הספר ופעלו בהתאם להנחיות התשלום **כרטיס אשראי:

       קישור לאתר התשלומיםמצ"ב 

 

כולל  2023 ברוארפלחודש, בכל חודש עוקב עד  10-קים( שוות שמועד פירעונן חל ב’המחאות )צ 4עד  **המחאות:

בצרוף למוטב ” (. כל ההמחאות לטובת "חטיבת ביניים גווניםבפברואר 10ו  בינואר 10, בדצמבר 10 , רנובמב 10)

 בלבד. יש לרשום את שם התלמיד/ה והכיתה בגב ההמחאה .

הורים המבקשים הנחה/מלגה מתקציב המלגות דרך משרד החינוך מתבקשים להגיש  – וועדת הנחות ומלגות

 או לקבל במזכירות , להוריד באתר בית הספר, ניתן בדחיפות בקשות רשמיות ע"ג טפסים אותם 

 לא יתקבלו בקשות להנחה/מלגה לאחר תאריך זה. 18.11.2022עד לתאריך בצירוף כל המסמכים הנדרשים 

  מצב לינק להורדת טפסי הנחה

 

 מבקש את עזרתכם בתרומה סמלית הורים יקרים , וועד הורים המרכזי בשיתוף עם הנהלת בית הספר 

 ."עזרה הדדית"הקרן ל רווחת תלמידים  באמצעות  לטובת

 כל תרומה תתקבל בברכה .

 ,בברכת שנת לימודים פורייה

 

         ביץ'ויעל יונ              אורית דוידי                                                                                                      אירנה רוט   

 מפקחת                                                                          יו"ר ועד הורים                                                מנהלת חט"ב גוונים                  
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 . תכניות לימודיות וחינוכיות בסביבה מתוקשבת : מאגרי מידע , משו"בוכן  : תקנון, ערכה לתעודה, אמצעי המחשהשירותים לתלמידהעשרה ורכישה של       

  יגבה בנפרדמטס לתלמידי עתודה/ לתוכנית העשרה נוספות  תשלום •

 שכבת ט' שכבת ח' שכבת ז' 

 69 ביטוח תאונות אישיות 69 ביטוח תאונות אישיות 69 ביטוח תאונות אישיות תשלומי חובה

 עלות פירוט עלות פירוט עלות פירוט תשלומי רשות

 סל תרבות

 

 "הסטורי של סבא" –הצגה

 "סטפ אפ" –מוזיקלי מופע 

הסופרת  –מפגש עם אומן 

 נאוה מקמל

 דן ינאי –מופע בית ספרי 

72 

25 

30 

 

10 

 "התשמע קולי" –הצגה 

 סטפ אפ"" –מוזיקלי מופע 

מפגש  –מפגש עם אומן 

 קולנוע, הסרט "מושלמים" 

 דן ינאי –מופע בית ספרי 

72 

25 

30 

 

10 

 רפרטואריתיאטרון 

 "סטפ אפ" –מוזיקלי מופע 

, מפגש קולנוע –מפגש עם אומן 

 הסרט "במרחק פעימה"

 דן ינאי –מופע בית ספרי 

93 

25 

25 

 

10 

 153 סה"כ 137 סה"כ 137 סה"כ 

מסיבות 

 כיתתיות

 125 סיום ט'    

 387 גליל עליון  387  גליל תחתון 387 מדבר יהודה טיול שנתי

 בחוף פולגסיור    של"ח

מיומנות  – מקורות הירקוןגיחה 

 שדה

50 

100 

 

 נחל אלכסנדר

 עיר בירה –ירושלים 

 

70 

80 

 

 015 סה"כ 150 סה"כ   

 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד

סיורים 

 לימודיים/

 פעילויות

 לימודיות

 

 120 במורשת קרבפעילות  95 סיור לסטף 50 סלטרון –יום גיבוש 

מניעת  –קשר השתיקה 

 אלימות

ערב תרבות שעות הפנאי  25

 +הרצאה

 25 סדנה בנושא מיניות 45

רועי בן  –לראות את האחר  30 חיים ומוות ביד הלשון

 טולילה

 40 סדנת קבלת החלטות 55

נשיקה סטירה +  –הצגה  35 יום נתינה 120 סיור לירושלים

 סדנאות

45 

סדנה "עבר,  –ערב שורשים 

 הווה, עתיד"

מגדר וכל השאר +  –הצגה  50

 סדנאות

 90  מפגש תרבויות 40

מניעת התנהגות  –הרצאה  25 סדנה בנושא מיניות  40 לציונות GPSסדנת 

 בסיכון )אלכוהול וסמים(

25 

מניעת התנהגות  –הרצאה 

 בסיכון )מניעת עישון(

מניעת התנהגות  –הרצאה  25

 בסיכון )אלכוהול(

 45 סרט + הרצאה –משפט אייכמן  25

   50 בתל אביבסיור  25 סדנת מיניות

   20 יום ניווט 25 בטיחות ברשת –סתם בצחוק 

 60  60  60 **שירותים לתלמיד  העשרה ורכישה של 

 450 סה"כ 450 סה"כ 450 סה"כ 

 252 יזמות חברתית –תל"ן  250  250  קרן קרב -תל"ן 

 1586 שכבת ט' 1443 שכבת ח' 1293 שכבת ז' סה"כ תשלום
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