עיריית רמת-גן
אגף החינוך

בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי
כסלו תשע"ט
דצמבר 2018

פרוט תשלומים לשנת הלימודים תשע"ט  -לשכבה י"א

הורים נכבדים!
אנו רואים בפעילות החינוכית – חברתית מרכיב חיוני בתוכנית הלימודים של ביה"ס .הנהלת ביה"ס בשיתוף ועד
ההורים ובאישורו מתכננת את הפעילות החינוכית חברתית מראש לכל שנת הלימודים ,וזאת כדי לסכם מועדים
ומחירים עם חברות שונות .כמו כן ,ישנם שירותים שאינם ממומנים ע"י המדינה או הרשות המקומית .שירותים
אלה ממומנים ע"י ההורים בהתאם להנחיות משרד החינוך ואגף החינוך בעיריית רמת גן.

להלן פירוט השירותים והפעילויות שעל הורים לממן:
.1
.2
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

פירוט
תשלומי חובה :ביטוח תאונות אישיות
תשלומי רשות:
סל תרבות :ביקור בהצגות תאטרון ,מופע מוסיקלי ,מופעי להקות ו"אהל-שיר",
ביקור במוזיאון ויום קולנוע
מסיבות כיתתיות
טיול שנתי שלושה ימים לגולן כולל אש"ל ,הדרכה ואבטחה
דמי חבר לארגון הורים ישובי
דמי חבר לארגון ההורים הארצי
סה"כ:

סכום בש"ח
49.176.24.513.1.51.5₪765.-

סכום בש"ח
רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד
.3
.1א .פעילות חינוכית – אלימות ואלכוהול (הצגה) ,מיניות ומגדר " -לגעת בזה" (חברת 195.-
"המעורר") ,סיור ליד ושם ,מניעת תאונות דרכים ,הכנה לצה"ל (כגון :צו ראשון
ושירות משמעותי) ,סיור בבית המשפט העליון ,צו בצוותא.
85..2ב .סדנא וסיור בנושא צדק חברתי בת"א
65..3ג .פעילות לסיכום השנה (כולל אבטחה)
30..4ד .העצמת תלמידים למנהיגות
75.פעילות חוויתית שכבתית
.4
₪ 454.סה"כ:
₪ 85.זיכוי בגין יתרה משנה קודמת:
סה"כ:

₪365.-

 .5עזרה הדדית –  24.-ש"ח
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עיריית רמת-גן
אגף החינוך

בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי
הליך ביצוע התשלומים
בהסכמת ועד ההורים ובפיקוח חשבת אגף החינוך בעירית ר"ג ,יבוצעו התשלומים כמקובל בביה"ס באמצעות
הוראת קבע החתומה על ידיכם ,שתנוכה מחשבון הבנק של ההורים.

הסכום הכולל ע"ס  ₪ 1,150יגבה ב 5 -תשלומים לפי התאריכים הבאים:
10.04.19 ,10.03.19 ,10.02.19 ,10.01.19 ,10.12.18
תלמידים הגרים מחוץ לר"ג יהיו חייבים באגרת תושבי חוץ בגובה  ,₪ 856.-שתשולם בהמחאה לפקודת ביה"ס,
תלמידים שיש להם התחייבות מהרשות המקומית יהיו פטורים מתשלום זה (יש להביא את ההתחייבות
לביה"ס).

הנהלת ביה"ס מתחייבת בזה כי לא תעשה כל גביה נוספת באמצעות הוראת הקבע
למעט מגמות ומקבצים ייחודיים ,הודעת התשלומים תשלח בנפרד.
בתאום עם ועד ההורים סוכם כי :הורים שלא מעוניינים בשרות מסוים מתוך "רכישה מרוכזת של שירותים ושל
ציוד אישי לתלמיד" ,יודיעו על כך בכתב לגזברות ביה"ס עד תאריך .15.12.18
יחד עם זאת ,כדי שנוכל לעמוד ברמת השרות הראויה אנו מבקשים מהורים הנמצאים במצוקה כלכלית למלא
טופס "בקשת הקלה בתשלום" ,ולא למנוע מילדיהם שרות חיוני(. .לקבלת הטופס נא לפנות ליועצת השכבה).
אנו מקווים שההסברים בטופס זה ברורים .אך אם ברצונכם לקבל הבהרות או הסברים נוספים ,הנכם מוזמנים
לפנות למזכירות ביה"ס בימים א'-ה' בין השעות  15:00-08:00טלפון03-6239264 :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------הריני לאשר את כל התשלומים הנ"ל שנת הלימודים תשע"ט.
הריני לאשר בזאת כי בהתאם לבקשת הנהלת בית הספר ובהמלצת ועד ההורים המוסדי ,עודפי הגבייה בשנת
תשע"ח ,בפעילות חברתית יועברו לטובת הוספת יום בטיול שנתי י"א  ,זאת בנוסף לגביית מלוא הסכום המאושר
ע"י משרד החינוך עבור טיול שנתי.
שם התלמיד/ה ______________________

ת.ז_____________________ .

חתימת הורים/אם/אב ______________________

תאריך ___________________



דף זה נישאר בידי ההורים.

בברכת שנה טובה ומבורכת
ובתודה על שיתוף הפעולה
לימור אביטל
יו"ר ועד ההורים

ישראל וילוז'ני
מנהל בית הספר
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נא להעביר טופס זה למחנכ/ת הכיתה חתום.
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