
 

 

 2022נובמבר ירושלים,                                        

 י"ב -כיתות ז  גפ"תש–ם לשנת הלימודים מיתשלוחוזר הנדון: 

תש  להלן הלימודים  לשנת  הורים  תשלומי  עבור  גפ" פירוט  בתיכון    םלימודיה, 

ו החינוך  משרד  אישור  את  עבר  החוזר  המרכזי.-לאומנויות.  ההורים  בית    ועד 

. אישור זה מקנה לנו  ייחודיכ   ה"חהוכר על ידי וועדת הייחודיים של משרו  ספרנ

ובגדלי קבוצות משתנים, לפי שיקולי  זכות להוסיף שעות לימוד במימון הורים,  

 )סעיף ייחודיות בהמשך(.  .ביה"ס

 

 

 .  אמצעות הרשאה לחיוב חשבוןייגבו ב גפ"תשלומי ההורים לשנת הלימודים תש

 )כולל(. 3202 ינ יועד  2220 נובמברבחודשים  , שמונה: מס' התשלומים

: התשלום ייגבה מתלמידים המגיעים מחוץ לירושלים ושהישוב שלהם לא  חוץ  לימודיאגרת 
 יולי. -יוני או יוני-₪ ירד בשני תשלומים בחודשים מאי  780משלם את האגרה. תשלום על סך 

תלמיד המבקש לעזוב את בית הספר, ההורים ימסרו לבית הספר הודעה בכתב על   : עזיבות
 מלא.   תשלוםזה ייגבה על חודש חודש מראש.  העזיבה 

חדשה לבית   הרשאההורים שיחול שינוי בפרטי הבנק שלהם ועקב כך יהיה עליהם להמציא 
 בברכה,     מתבקשים להסדיר זאת ללא דיחוי.   ,הספר

 דגן -תומר בליטי         
 מנהל ביה"ס          

 
 (.' שעות אורך' , ולא ' שעות רוחב' בשל אופיו של ביה"ס כתיכון לאמנויות, שעות רבות מאד ניתנות בקבוצות קטנות ) 1
 לא ייגבה התשלום האחרון של שנה"ל. –סעיף זה מצריך אישור מחודש של וועדת הייחודיים. באם לא יינתן אישור  2

 י"ב  י"א  -י ט ח -ז טבלה ראשונה 
 69 69 69 69 ביטוח תאונות אישיות 

 164 164 153 137 סל תרבות 
 200 -----  -----  -----  ( 2מסיבות סיום )

 1.5 1.5 1.5 1.5 פורום ועדי ההורים היישוביים 
 1.5 1.5 1.5 1.5 ועד הורים יישובי 

 616 513 387 387 טיולים  
 -----   150 150 150 של"ח  

 1,150 1,150 1,060 1,060 שעות(  5תל"ן רגיל )
 450 450 450 450 רכישת שירותים מרצון 

 2,652 2,499 2,272 2,256 ה"כ טבלה ראשונה ס

 י"ב  י"א -י' ט'   ח' -ז' טבלה שניה 

 2,300 2,300 2,120 2,120 1ש"ש  10 - ייחודיתל"ן 

 600 600 600 600 הפעלת המוסד בשעות אחרי הצהריים  

 450 450 450 450 רכישת שירותים מרצון )ייחודי( 
 340 340 340 340 ושבתות  פרויקטים 

 800 800 800 800 2סמינריונים 
 4,490 4,490 4,310 4,310 טבלה שניה   סה"כ
 7,142 6,989 6,582 6,566 תשלומי הורים   סה"כ


