
 שנתי בן גוריון שש    בית חינוך
      חטיבת הביניים                       

 
 

. 
 03-9215544 פקס:  03-9221955, טל. 1 איתן ליבנירחוב תיכון בן גוריון: 

 03-9214019פקס:  03-9244032טל. , 22: רח' בן גוריון עלומיםחט"ב 
 49552, תקוה  –פתח 

               

 

 2019ספטמבר 
 

 שכבת ז' חט"ב   –תש"ףתשלומי הורים  
ערכית   – ומעוניינים להתחיל בפעילות החינוכית  תש"ףאנו עומדים בפתחה של שנת הלימודים 

 . לשנה זובמועד. לפניכם פירוט תשלומי ההורים 

יתן   . את התשלום נ הבעירייחוזר זה אושר ע"י משרד החינוך, ועד ההורים המוסדי ומנהל החינוך 

תשלומים   4 -לפרוס ל או אשראי )התשלום באתר בית הספר( תשלומים בכרטיסארבעה לשלם ב

ויפנו ליועצת השכבה  ל מלגה, ישלמו את התשלום הראשון בהמחאות. הורים המבקשים לקב

 .1.11.19המועד האחרון להגשת הטפסים נדרשים. לקבלת כל טפסים ה

 עירוני ע"ש בן גוריון חט"ב עלומיםההמחאה לפקודת  

 פירוט התשלומים

 סכום    סעיף  

 49 ביטוח תאונות אישיות  תשלומי חובה  

יומיים כולל לינה,    לגליל התחתון,   טיול שנתי   תשלומי רשות 

 , הדרכה ומזון  םאבטחה, היסעי

387 

 149 הצגות ומופע מוזיקלי   - סל תרבות  

 1.5 ישובי  י ועד הורים  

 586.5  סה"כ  

 רכישה מרוכזת של שירותים וציוד אישי  

 24.5 שירותים מתוקשבים  מידענות מתוקשבת 

 60 סיור ירושלים בני מצווה הסעה ואבטחה  פרויקטים חינוכיים  

הרצאות וסדנאות בתחומים חברתיים  

 ם ייעוציי

50 

 30 עידוד קריאה  –בית ספר כותב 

 80 פעילות חגים ומורשת כולל קרנבל פורים 

 50 ביקור במוזיאון 

 55 פעילויות גיבוש שכבה בתחילת השנה   פעילות פתיחה וסיום  

 60 לסיום שנת הלימודים   חברתית פעילות  

 409.5  סה"כ  

 420 תכנית לימודים נוספת של שיעורי העשרה   תל"ן

 

 ₪  161,4סה"כ לתשלום: 

 



 שנתי בן גוריון שש    בית חינוך
      חטיבת הביניים                       

 
 

. 
 03-9215544 פקס:  03-9221955, טל. 1 איתן ליבנירחוב תיכון בן גוריון: 

 03-9214019פקס:  03-9244032טל. , 22: רח' בן גוריון עלומיםחט"ב 
 49552, תקוה  –פתח 

               

 

  בן גוריון חט"ב עלומיםעירוני ע"ש לפקודת המחאות  –פריסת התשלומים 

 

 סכום תאריך

15.10.19 354  ₪ 
15.11.19 354  ₪ 
15.12.19 354  ₪ 

15.1.20 354  ₪ 
 
 

 

  
  
  
  
 

 
 

 מוצלחת, בברכת שנת לימודים 

 

 

 ם                         קרן סנדק                         מיכל אפרתי הניה בוי                      ירון חממי  

 שש שנתיהמנהלת            החטיבה מנהלת מח' ביקורת     מנהלת   יו"ר ועד הורי החטיבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לכבוד הנהלת בית הספר  
 

 ה מרוכזת  מאשר/ת  רכיש, __ מכיתה __________הורי התלמיד ____________  ,אני הח"מ
 

 .  של שירותים וציוד אישי לתלמיד
 

 שם ______________      חתימה ____________    תאריך____________    

 

 

 

 2019ספטמבר 



 שנתי בן גוריון שש    בית חינוך
      חטיבת הביניים                       

 
 

. 
 03-9215544 פקס:  03-9221955, טל. 1 איתן ליבנירחוב תיכון בן גוריון: 

 03-9214019פקס:  03-9244032טל. , 22: רח' בן גוריון עלומיםחט"ב 
 49552, תקוה  –פתח 

               

 

 שכבת ח' חט"ב  –תש"ףתשלומי הורים  
  ערכית  – ומעוניינים להתחיל בפעילות החינוכית  תש"ףאנו עומדים בפתחה של שנת הלימודים 

 .   במועד

. את התשלום ניתן   הבעירייחוזר זה אושר ע"י משרד החינוך, ועד ההורים המוסדי ומנהל החינוך 

תשלומים   4-או לפרוס ל( י אשראי )התשלום באתר בית הספרלשלם בארבעה תשלומים בכרטיס

ויפנו ליועצת השכבה   בל מלגה, ישלמו את התשלום הראשון בהמחאות. הורים המבקשים לק

  ..911.11לקבלת כל טפסים הנדרשים. המועד האחרון להגשת הטפסים 

 עירוני ע"ש בן גוריון חט"ב עלומיםההמחאה לפקודת  

 פירוט התשלומים:  

 סכום    סעיף  

 49 אישיות ביטוח תאונות  תשלומי חובה  

 387 מדבר יהודה  –ליומיים טיול שנתי  תשלומי רשות 

 149 ומופע מוזיקלי     הצגות - סל תרבות  

 1.5 שובי  יועד הורים י  

  150 סיורים וגיחה   שני כולל   -של"ח  

 ₪   736.5  סה"כ  

 רכישה מרוכזת של שירותים וציוד אישי  

 24.5 שירותים מתוקשבים    מידענות מתוקשבת 

  סדנאות ופעילויות בתחומים הרצאות,  פרויקטים חינוכיים  

 חברתיים  ערכיים 

140 

 85 מוזיאון רבין 

 30 עידוד קריאה  –בית ספר כותב 

 80 פעילות חגים ומורשת כולל קרנבל פורים 

 90 ת הלימודים פעילות חברתית לסיום שנ פעילות פתיחה וסיום 

 ₪  449.5  סה"כ  

 ₪  420 העשרה  יתכנית לימודים נוספת של שיעור תל"ן 

 

 ₪  1,606  סה"כ לתשלום
 

 

 

 



 שנתי בן גוריון שש    בית חינוך
      חטיבת הביניים                       

 
 

. 
 03-9215544 פקס:  03-9221955, טל. 1 איתן ליבנירחוב תיכון בן גוריון: 

 03-9214019פקס:  03-9244032טל. , 22: רח' בן גוריון עלומיםחט"ב 
 49552, תקוה  –פתח 

               

 

  עירוני ע"ש בן גוריון חט"ב עלומיםלפקודת המחאות  –פריסת התשלומים 
 

 
 סכום תאריך

15.10.19 402  ₪ 
15.11.19 402  ₪ 
15.12.19 401  ₪ 

15.1.20 401  ₪ 
 
 

 

  
 

 

 

 

 שנת לימודים מוצלחת, בברכת 

 ם                         קרן סנדק                        מיכל אפרתי הניה בוי                      ירון חממי  

 מנהלת מח' ביקורת     מנהלת החטיבה           מנהלת השש שנתי יו"ר ועד הורי החטיבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לכבוד הנהלת בית הספר  
 

 ה מרוכזת  מאשר/ת  רכיש, __ מכיתה __________הורי התלמיד ____________  ,אני הח"מ
 

 .  של שירותים וציוד אישי לתלמיד
 

 שם ______________      חתימה ____________    תאריך____________    

 

 

 

 

 



 שנתי בן גוריון שש    בית חינוך
      חטיבת הביניים                       

 
 

. 
 03-9215544 פקס:  03-9221955, טל. 1 איתן ליבנירחוב תיכון בן גוריון: 

 03-9214019פקס:  03-9244032טל. , 22: רח' בן גוריון עלומיםחט"ב 
 49552, תקוה  –פתח 

               

 

 2019ספטמבר 

 

 שכבת ט' חט"ב  –תש"ףתשלומי הורים  
ערכית   – ומעוניינים להתחיל בפעילות החינוכית  תש"ףאנו עומדים בפתחה של שנת הלימודים 

 במועד.  

. את התשלום ניתן   הבעירייחוזר זה אושר ע"י משרד החינוך, ועד ההורים המוסדי ומנהל החינוך 

תשלומים    4-לפרוס ל ( אוראי )התשלום באתר בית הספרלשלם בארבעה תשלומים בכרטיסי אש

ויפנו ליועצת השכבה  ל מלגה, ישלמו את התשלום הראשון בהמחאות. הורים המבקשים לקב

 1.11.19לקבלת כל טפסים הנדרשים. המועד האחרון להגשת הטפסים 

 עירוני ע"ש בן גוריון חט"ב עלומיםההמחאה לפקודת  

 פירוט התשלומים:

 סכום    סעיף  

 49 אישיות ביטוח תאונות  תשלומי חובה  

 387   גליל עליון –טיול שנתי ליומיים  תשלומי רשות 

 165 הצגות ומופע מוזיקלי  - סל תרבות  

 1.5 שובי  יועד הורים י  

 150 כולל שלושה סיורים    -של"ח  

 ש"ח  752.5  סה"כ  

 רכישה מרוכזת של שירותים וציוד אישי  

 24.5 שירותים מתוקשבים   מידענות מתוקשבת 

סדנאות ופעילויות בתחומים  הרצאות,  פרויקטים חינוכיים  

 חברתיים ייעוציים , יוצרים שינוי. 

180 

 30 עידוד הקריאה  -בית ספר כותב 

 80 פעילות חגים ומורשת כולל קרנבל פורים 

 135   תכנית לקראת פרידה ופעילות סוף שנה  פעילות פתיחה וסיום 

 ₪ 449.5  סה"כ

 ₪  420 העשרה  יתכנית לימודים נוספת של שיעור  תל"ן

 

 ₪ ,6221סה"כ לתשלום: 
 

 

 

 



 שנתי בן גוריון שש    בית חינוך
      חטיבת הביניים                       
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 03-9215544 פקס:  03-9221955, טל. 1 איתן ליבנירחוב תיכון בן גוריון: 

 03-9214019פקס:  03-9244032טל. , 22: רח' בן גוריון עלומיםחט"ב 
 49552, תקוה  –פתח 

               

 

 

 

  עירוני ע"ש בן גוריון חט"ב עלומיםלפקודת המחאות  –פריסת התשלומים 

  
 סכום תאריך

15.10.19 406  ₪ 
15.11.19 406  ₪ 
15.12.19 405 ₪ 

15.1.20 405  ₪ 
 
 

 

  
  
  

 
 

 

 בברכת שנת לימודים מוצלחת, 

 

 ירון חממי                       הניה בוים                         קרן סנדק                        מיכל אפרתי 

 מנהלת השש שנתימנהלת מח' ביקורת     מנהלת החטיבה                יו"ר ועד הורי החטיבה 

 

 

 

 

 

 

 

 לכבוד הנהלת בית הספר  
 

 ה מרוכזת  מאשר/ת  רכיש, __ מכיתה __________הורי התלמיד ____________  ,אני הח"מ
 

 .  של שירותים וציוד אישי לתלמיד
 

 שם ______________      חתימה ____________    תאריך____________


