ז' תשרי תשפ"ג
 02אוקטובר 2022
לכבוד
הורי התלמידים ,חט"ב
קריית החינוך ע"ש גינסבורג
הנדון – חוזר תשלומים לשנת הלימודים תשפ"ג
בפתיחת שנת הלימודים ברצוני לברך אתכם בשנה טובה ,ולאחל לכולנו שנת עשייה ושיתוף פעולה.
לפניכם חוזר תשלומי הורים לבית הספר .סכומי הגביה וסעיפי הגביה נקבעים על ידי ועדת החינוך של
הכנסת ,ונועדו בכדי לקיים פעילות בית ספרית שאינה מתוקצבת על ידי משרד החינוך .למידע ניתן לעיין
בחוזר מנכ"ל בנושא תשלומי הורים לשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ג) .החוזר אושר על ידי הנהגת ההורים
הבית ספרית.
בכדי לאפשר את קיומן של הפעילויות נבקשכם להסדיר את התשלום בהקדם.
פרטים על מלגות ואופן התשלום בהמשך החוזר.
תעריף ביטוח תאונות אישי לתלמיד עודכן על ידי משרד החינוך ל ,₪ 69-והוא משולם ישירות לעיריית יבנה
באמצעות שובר.
יתרות זכות שנותרו מגביה עודפת בשנה שעברה יקוזזו ישירות בכרטיס התלמיד בגזברות ,הקיזוז יוצג
במעמד התשלום.
א .תשלומי הורים כלליים (תשלומי רשות ותשלומים מרצון)
ז
תשלומי רשות
טיול שנתי
סל תרבות1
של"ח
הנהגת הורים ארצית
הנהגת הורים עירונית
תשלומים מרצון
פרויקטים חינוכיים ,פעילות העשרה ופעילות חוץ בית

1

387
137
1.5
1.5

ספרית1

ח
387
137
150
1.5
1.5

ט
387
137
150
1.5
1.5

410

370

430

סה"כ

937

1,047

1,107

השאלת ספרים לשנה"ל תשפ"ג (ייגבה בנפרד בחודש מאי)
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מגוון הפעילויות הנכללות בסעיפים אלו מופיעות כנספח לחוזר זה.

ב.

תשלומי הורים למגמות ומסלולים ייחודיים
תשלומי ההורים למגמות ייחודיות כוללים פעילות ההעשרה ותוספת שעות לימוד.
התשלום במגמות השונות ישלח בנפרד ,לתלמידים הרשומים בכל אחת מהמגמות.

ג.

אופן התשלום:
 .1יש להסדיר את התשלום לבית הספר עד ה.20.10.2022-
 .2התשלום נעשה באמצעות מערכת ממוחשבת ,ניתן להיכנס למערכת ע"י:
 הקישור : https://parentpay.metropolinet.co.il/
 חיפוש בגוגל "מטרופולינט תשלומי הורים" מספר אתר .47096301


.3
.4
.5
.6
.7

אתר ביה"ס./https://ginsburgcampus.mashov.info :

סכומי הגבייה הרלוונטיים לכל תלמיד מעודכנים בכניסה למערכת ,כולל זיכויים (אם קיימים).
המערכת מאפשרת תשלומים ,לכל היותר  8תשלומים.
ניתן להתקשר לגזברות (טלפון  ,08-9437232שלוחה  )2ולהסתייע בצוות בכל יום בין השעות  8:00ל15:00-
(ימי ו' עד .)12:00
הורים שלא מעוניינים לשלם בכרטיס אשראי ישלמו בגזברות בית הספר.
ביטול סעיף תשלום מחייב פניה לגזברות ביה"ס ואישור בכתב של ההורה על בקשה זו.

 .8מלגות:
 ההנחה תינתן להורים אשר הגישו את טופס המלגה וכל האישורים המתאימים ,ויעמדו בתנאי
הזכאות הנקבעים על ידי משרד החינוך וועדת ההנחות הבית ספרית.
 המלגה היא עבור התשלום הכללי לבית הספר ,ללא מגמות ומקצועות בחירה.
 תשובות הוועדה כפופות למועד העברת התשלום ממשרד החינוך ,לפיכך יש לשלם לפחות 50%
מהסכום הכולל לפני קבלת המלגה .במידה והמלגה תהיה גבוהה מיתרת התשלום לתלמיד יינתן
זיכוי.
 .9הורים שחייבים תשלומים משנים קודמות מתבקשים לדאוג להסדר החוב.
בברכה,

רוחה תורג'מן
יו"ר הנהגת ההורים

טלי קינן ,יונית לסטיגזון
גזבריות הנהגת ההורים

טלי דרור
מנהלת שש שנתית
קריית החינוך ע"ש גינסבורג

 1נספח – פעילויות הנכללות במסגרת סל תרבות ,פרויקטים והעשרה לימודית
להלן פירוט הפעילויות בכל אחת מהשכבות.
שימו לב כי התוכנית אינה סופית ויכולים להיות שינויים במהלך שנת הלימודים.
במידה ותהיה פעילות שתבוטל ולא תתקיים פעילות חלופית ,יתבצע זיכוי בגין עלות אותה פעילות.

שכבת ח'

שכבת ז

שכבת ט'

סל תרבות
הצגה " -בלי ידיים"

מופע " -מגדר וכל השאר"

מופע  -קשר השתיקה

מופע  -אריק דוידוב

מופע  -אריק דוידוב

רוני שרמן  -שואה בראי הקולנוע

הצגה " -הסטורי של סבא"

גליץ'  -מופע מחול

העשרה לימודית ופרויקטים
סיור לירושלים  -בני מצווה

סיור פארק אריאל שרון

סיור בהיכל שלמה ירושלים

סיור לבית התפוצות
פעילות בנושא שורשים ובני מצווה
מוזיאון נודד  -הרצל

יום גיבוש

סיור  -פערים בחברה הישראלית
(חברת "פרדס")
מפגש סופרת

פעילות בנושא שינוי האקלים
הרצאה  -בטיחות ברשת

סמינר מלחמות ישראל

סמינר שואה וגבורה

פרויקט חלו"ם

הרצאה וסדנא  -רות גנאל

סמינר גיבורי תנ"ך

סמינר סיפורי התורה

סדנה למניעת אלימות (מצמיחים)

הרצאה בנושא מיניות

מרכז למידה  -בלדות
פעילויות וטקסים  -חגים ומועדים

פעילות סיכום שנה

