
 

 

 

 

 

 
 2022אוקטובר  02

 ז' תשרי תשפ"ג
 

 לכבוד
  , חט"ע  הורי התלמידים

 קריית החינוך ע"ש גינסבורג
 

 גלשנת הלימודים תשפ"חוזר תשלומים  –הנדון 
 

 לאחל לכולנו שנת עשייה ושיתוף פעולה.ובפתיחת שנת הלימודים ברצוני לברך אתכם בשנה טובה, 

נקבעים על ידי ועדת החינוך של  סכומי הגביה וסעיפי הגביה. לפניכם חוזר תשלומי הורים לבית הספר

למידע ניתן לעיין  ידי משרד החינוך.הכנסת, ונועדו בכדי לקיים פעילות בית ספרית שאינה מתוקצבת על 

(. החוזר אושר על ידי הנהגת ההורים גבחוזר מנכ"ל בנושא תשלומי הורים לשנת הלימודים הנוכחית )תשפ"

 הבית ספרית.

  .בכדי לאפשר את קיומן של הפעילויות נבקשכם להסדיר את התשלום בהקדם

 פרטים על מלגות ואופן התשלום בהמשך החוזר. 

והוא משולם ישירות לעיריית יבנה ₪,  69-ל משרד החינוך יעל יד ח תאונות אישי לתלמיד עודכןתעריף ביטו

 באמצעות שובר.

יתרות זכות שנותרו מגביה עודפת בשנה שעברה יקוזזו ישירות בכרטיס התלמיד בגזברות, הקיזוז יוצג 

 במעמד התשלום. 

 

 ים )תשלומי רשות ותשלומים מרצון(יתשלומי הורים כלל .א

 
 מגוון הפעילויות הנכללות בסעיפים אלו מופיעות כנספח לחוזר זה. 1

  

 יב יא י 
 תשלומי רשות

 616 513 513  טיול שנתי
 120 120 164 1סל תרבות

 200   מסיבת סיום 
 1.5 1.5 1.5 ארציתהורים  הנהגת 

 1.5 1.5 1.5 הנהגת הורים עירונית 
 

 1תשלומים מרצון 
 450 305 410 פרויקטים חינוכיים, פעילות העשרה ופעילות חוץ בית ספרית 

 
 1,389 941 1,090 סה"כ



 

 

 תשלומי הורים למגמות, מקצועות בחירה ומסלולים ייחודיים .ב

תשלומי ההורים למגמות, מקצועות ומסלולים ייחודיים כוללים פעילות העשרה בתוך בית הספר ומחוץ לבית 

 בה דיגיטלית.  בסבי הספר, חומרי לימוד ייחודיים )אישיים( והעשרה

 .פרוט בטבלה בעמוד הבא

 ב"י א"י י 
 400 400 350 ומחשביםאלקטרוניקה 

 500 500 500 אומנות
 100 120 120 מסלול אומ"ץ 

 250 250 200 ביולוגיה
 125 125 100 גיאוגרפיה

 250 350 200 דיפלומטיה
 75 75 75 כימיה

 150 150 100 מגדר –מדעי החברה 
  50 50 סוציולוגיה  –מדעי החברה 
  100 100 פסיכולוגיה–מדעי החברה 
  50 50 כלכלה–מדעי החברה 

 50 50 50 מדעי המחשב והנדסת תוכנה 
 120 120 120 ערבית

 150 150 150 פיזיקה
 700 700 600 )הפקות ורדיו( תקשורת

 150 150   תיירות
 210   210 תנ"ך

 למגמות אלו מפורסם בנפרד פרוט תשלומים מחול, מוזיקה, כדורסל 

  



 

 

 
 

 אופן התשלום:  .ג

  
 . 20.10.2022-את התשלום לבית הספר עד ה להסדיריש  .א

 ניתן להיכנס למערכת ע"י: מערכת ממוחשבת, ה באמצעות עשנהתשלום  .ב

 הקישור  /https://parentpay.metropolinet.co.il:    

 " 47096301" מספר אתר מטרופולינט תשלומי הוריםחיפוש בגוגל . 

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

 .כולל זיכויים )אם קיימים(מעודכנים בכניסה למערכת, לכל תלמיד סכומי הגבייה הרלוונטיים  .ג

 תשלומים.  8 המערכת מאפשרת תשלומים, לכל היותר .ד

ולהסתייע בצוות בכל יום בין השעות  (5או שלוחה  4ה , שלוח08-9437106)טלפון ניתן להתקשר לגזברות  .ה

 (12:00)ימי ו' עד  15:00-ל 8:00

 הורים שלא מעוניינים לשלם בכרטיס אשראי ישלמו בגזברות בית הספר. .ו

 ביטול סעיף תשלום מחייב פניה לגזברות ביה"ס ואישור בכתב של ההורה על בקשה זו. .ז

 מלגות:  .ח

  ויעמדו בתנאי  ,את טופס המלגה וכל האישורים המתאימים הגישוההנחה תינתן להורים אשר

 הזכאות הנקבעים על ידי משרד החינוך וועדת ההנחות הבית ספרית. 

  ,ללא מגמות ומקצועות בחירה. המלגה היא עבור התשלום הכללי לבית הספר 

 50% לפחותיש לשלם לפיכך , תשובות הוועדה כפופות למועד העברת התשלום ממשרד החינוך 

 במידה והמלגה תהיה גבוהה מיתרת התשלום לתלמיד יינתן זיכוי. .הלגקבלת המ לפניסכום הכולל המ

 הורים שחייבים תשלומים משנים קודמות מתבקשים לדאוג להסדר החוב. .ט

 

 בברכה,
 

 רוחה תורג'מן
 יו"ר הנהגת ההורים

 , יונית לסטיגזוןטלי קינן
 הנהגת ההורים גזבריות

 טלי דרור
 מנהלת שש שנתית

 קריית החינוך ע"ש גינסבורג
 

 
  



 

 

 
 פרויקטים והעשרה לימודית  ,פעילויות הנכללות במסגרת סל תרבות – נספח

 
 להלן פירוט הפעילויות בכל אחת מהשכבות.

 .ויכולים להיות שינויים במהלך שנת הלימודים סופיתשימו לב כי התוכנית אינה 

   יתבצע זיכוי בגין עלות אותה פעילות.  ,חלופיתפעילות שתבוטל ולא תתקיים פעילות במידה ותהיה 

 

 י"בשכבת  י"אשכבת  י'שכבת 

 סל תרבות

 )הופעה נפרדת לכל שכבה(  "הרצלים" -מופע מוזיקלי 

 מניה -הצגה  איזה מין דבר -הצגה 

 תיאטרון ישראלי -הצגה  עדים של אלכוהול -הצגה  שוטר בקופסא -הצגה 

 

 העשרה לימודית ופרויקטים

 עמותת חוש"ן -  תיתתסדנה כי סדנאות כיתתיות 3 -ה יאזוגיות בר זהות מינית –עמותת איג"י 

  אלכוהול כסאח  -הרצאה 
 (יאיר קויפמן)

  - אבודים לרגע -הרצאה 
 מחיר כבד -סמים קלים  -הרצאה  סמים ואלכוהול

 "פיתהבלגעת " - וזהותהעצמה  )לכל שכבה הרצאה ייחודית( דורון הרמן -בריונות ברשת  -הרצאה 

 מרפאת לוינסקי )פעילות נפרדת לכל שכבה( –ניות בריאה ימ

אלה  -נהיגה והתנהגויות מסוכנות  ניותיהרצאה בנושא מ -רן גבריאל  הרצאה עם הורים - רן בראון
 שוורצמן )כולל הרצאה להורים(

 חגים, ימי שיא -פעילות בית ספרית 

 פעילות כיתתית  -זהות )גשר( 
 פעילות סוף שנה,   וסיור )ירושלים(

 ספר מחזורצילומים ו

 (ירושלים)סיור ביד ושם  "לגעת בפיתה" - תהעצמה אישי

 
 

 
 
 
 
 


