
 בית ספר "יגאל אלון"
 ומטפח תקשורת מצמיחה   מקדם

 עת דחודיות הפרט, ירבות, תרכים, ע –עתי"ד 
 

 20/10/21                       ב חוזר תשלומים תשפ"                                
        

כפי שאושרו ע"י הנהגות ההורים, ארגון ההורים הארצי,   פ"בהורים יקרים, להלן פירוט התשלומים לשנת תש

 משרד החינוך וועדת החינוך בכנסת. אנא דאגו להסדר תשלומים על מנת שנוכל לדאוג לרווחת ילדכם! 
•  

 
 

 

 הנחיות לתשלום:

על מנת שילדכם יהנו מהפעילויות הנ"ל, נבקשכם להסדיר את התשלומים בהקדם. ניתן להסדיר את 

 .10.02.22, 10.01.22, 10.12.21, 10.11.21ומן/באשראי/בהמחאה על פי התאריכים הבאים: זהתשלומים במ

, משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות לסייע לתלמידים שידי הוריהם אינה משגת 1שימו לב, בהתאם לחוזר מנכ"ל_ע"ג

. מיותר 'בהתייחס ל: גובה ההכנסה, אישור רווחה וכד גובה המלגה מותנה בקריטריוניםבדרך של הענקת מלגות. 

גה או בקשת הנחה למשפחות העומדות לקבלת מללציין כי ללא אישורים מתאימים לא תתאפשר קבלת מלגה. 

צילום  , ולהגישם עם המסמכים הרלוונטיים )צילום ת. זהות+ספח,בקריטריונים יש לגשת למזכירות לקבלת טפסים

, במעטפה סגורה למזכירות. 29.10.21עד ליום  (תלושי משכורת אחרונים 3אישור רווחה, צילום הנחת עירייה וצילום 

 ר עד לתאריך זה, לא יזכו להנחה!הורים שלא יפנו לבית הספ

 

 סך התשלום  סוג התשלום 
 

 ו ה ד ג ב א גן

 תשלום חובה
 

*תשלום  ביטוח תאונות אישיות
ישירות לרשות 

באמצעות 

 שתקבלושובר 

49 49 49 49 49 49 

 תשלומי רשות
 

 99 סל תרבות
 

99 
 

99 
 

99 99 99 99 

 299 תוכנית קרן קרב
 

299 299 299 299 299 299 

 טיולים
 

101 101 101 126 126 240 220 

 השאלת ספרי לימוד
 

280 ₪ 

 . הודעה על כך תשלח בנפרד.1.1.2022 –החל מ ה הסכום יגבה 
---- 

 וועד הורים יישובי
 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 מסיבות כיתתיות
 

8 8 8 8 8 8 ---- 

 75  מסיבת סיום כיתות ו'

 תשלומי רצון
 

 יקטים לימודייםופר
 

50 65 115 85 85 85 85 

 פרויקטים חברתיים
 

48 48 48 48 48 48 48 

 תמונות
 

---- ---- ---- ---- 
 

---- 
 

---- 
 

80 

 * 195  שחייה
יגבה בנפרד 

בכפוף 
 אישורל

 
 

 סה"כ לתשלום
 

606.5  
 ₪ 

670.5  
 ₪ 

720.5  
 ₪ 

715.5  
 ₪ 

715.5  
 ₪ 

829.5  
 ₪ 

956.5  
 ₪ 



 פירוט סעיפי התשלום: 

 תשלום חובה   .1

 שעות ביממה.  24תשלום חובה בו כל תלמיד מבוטח  -ביטוח תאונות אישיות  
 

   תשלומי רשות  .2

 . פגישה עם יוצר/אמן/סופר,  מחול/מוסיקהמופעי  תיאטרון,הצגות מפגשי תרבות בתחומי האומנות:  - סל תרבות

 סה לאתרים. חד, כוללים הסעה, הדרכה, מע"ר וכניכל הטיולים הם למשך יום א -טיולים סל  
 

 תשלומים מרצון  .3

גן  לתלמידי   מתמטיקה, שפה ואנגליתבית ספריים במיקוד  ימי שיא . ₪( 20) ו- ב  לתלמיד מסע יומן   - קטים לימודיים פרוי 

,  ₪(  10) ו  - גן  בטאבון ת לפסח ואפיית מצות פעילו, ₪( 15)  ו - אלכיתות  בחירה קורסי  -מוטת עתידפדגוגיה  ₪(,  20) ו  - 

 . ₪(   30ב' ) תלמידי שכבת  ל טקס קבלת ספר תורה  ₪(,  20) ו    - גן לתלמידי  אוגדן לימודי אישי להשבחת ההוראה 

 . ₪(   8) ו  – א לתלמידי  "הטרילוגיה של דניאל"  –הצגה   לכל השכבות, ₪(  40)  ןפורימו - פרויקטים חברתיים   

+ הזמנה  ספר מחזור, תמונות פספורט, תמונה כיתתיתלהפקת ענק יום שיא הכולל הפנינג צילומים  –  תמונות כיתות ו

 (80₪למסיבה )
 

 ואילוצים שונים(  ר יתכנו שינויים בתאריכים עקב מזג אווי * ) פירוט תוכנית הטיולים  
 

 נושאי הלימוד  תאריך  הטיול יעד   שכבה 
כפר חב"ד  גן+ א

 מאחורי הדבש
מרכז המבקרים מאחורי הדבש בכפר חב"ד מציע חוויה לימודית מתוקה, להכרת  17/02/2022

 .עולמן הקסום והמופלא של הדבורה
מערכת המציגה את הטבע ואת החקלאות של ארץ ישראל כפי שנשזרו  03/02/2022 נאות קדומים ב

 במורשתנו: בתנך, במשנה, במדרשים ובמסורת.
לעולם של חלוצים בבגדי עבודה, מחרשות  -מוזיאון המחזיר שמונים שנה בזמן 13/01/2022 נחל תנינים ג

 מעץ, מחבואי נשק, תריסים חורקים וריחות של לחם טרי.
המרתקים: הברון רוטשילד, הכרות עם המושבה ההיסטורית בעקבות סיפוריה  03/03/2022 זיכרון יעקב ד

 חנה אהרונסון ועוד.
, חיפה והכרמל ה

 ירושלים
03/02/2022 
10/03/2022 

 נחל המערות – הכרמל  טיול
 במוזיאון הרובע ובכותל המערבי סיור  –ירושלים 

הגלבוע עמק  ו
 בית שאן

 נחל הקיבוצים, אתרי ארכיאולוגיה, מוזיאון חומה ומגדל,   12/05/2022
 סיפורי דוד ושאול +חזיון אור קולי בית שאן

 

 ) ואילוצים שונים   יתכנו שינויים בתאריכים עקב מזג אוויר * ) תוכנית סל תרבות  

 שכבת ו  שכבת ה  שכבת ד  שכבת ג  שכבת ב  שכבת א  שכבת גן 
"הכינה -תיאטרון

 נחמה"
סילבר " – מחול

 "קיד
חיות " –  מוסיקה

 "מדברות מוסיקה
מפגש   – ספרות 

 עם יוצר
 

איפור  -קולנוע 
 בקולנוע/ורדי

   – מחול
 שני עולמות

חיות  –  מוסיקה
מדברות 

 מוסיקה
מפגש   - ספרות 

 עם יוצר
 

איפור  -קולנוע 
 בקולנוע/ורדי

– מוסיקה
 סימפונט

שני   – מחול
 עולמות
מפגש   - ספרות 

 עם יוצר
 

איפור  -קולנוע 
 בקולנוע/ורדי

– מוסיקה
 סימפונט

שני   – מחול
 עולמות
מפגש   - ספרות 

 עם יוצר
 
 

איפור  -קולנוע 
 בקולנוע/ורדי

– מוסיקה
 "טרמולו"

  – מחול
 סילבר קיד

  - ספרות 
 מפגש עם יוצר

  

  -קולנוע 
 סקובידיבוב

– מוסיקה
 "טרמולו"

סילבר   – מחול
 קיד

מפגש   - ספרות 
 עם יוצר

  

- קולנוע
 סקובידיבוב

מופע  – מוסיקה 
  כלי הקשה
   "טרמולו" 

בקצב   – מחול  
 ההיפ הופ

מפגש   – ספרות 
  עם יוצר

 

 תודה על שיתוף הפעולה ושנה טובה ומבורכת, 

 שובל אילנה                אירה גואטה         
 בית הספר   מנהלת         "ר הנהגת הורים מוסדייו

 
 

הורה שאינו מעוניין/ת בשירותים מרצון  הנני מסכים לקבל את השירותים בגין תשלומים מרצון ומתחייבת לשאת בעלותם.

 מתבקש לחתום מטה. אי קבלת מסמך זה חתום משמעו שהנך מאשר את השירותים המוצעים ומתחייב/ת לשלם עבורם.

 חתימה:_________ כיתה: __________ שם התלמיד/ה: ____________    שם ההורה: ______________


