
 
 

 
 
 
 

 בית החינוך המשותף חוף השרון
  ע"ש פולין והלר בע"מ (חל"צ)

 

27.8.20 
 הורי תלמידי החטיבה העליונה

 
 הנדון: תשלומי הורים והערכות לשנת הלימודים תשפ"א

 שלום רב,
נבנו שלפנינו המאתגרת לשנה שלנו התכניות תשפ"א. הלימודים לשנת ההערכות של האחרונה בישורת               אנו
ועל הסגול" ה"תו הנחיות על שמירה תוך וחברתית, ערכית פדגוגית, ביותר, הטוב את לעשות רצון                 מתוך

  גמישויות לכל תרחיש אפשרי.

 תשלומי סל שירותים לשנה"ל תשפ"א
 

פירוט להלן פעימות. ב-2 תעשה תשפ"א לשנת הורים תשלומי גביית בכנסת החינוך ועדת החלטת                ע"פ

 התעריפים שאושרו לתשלום למחצית הראשונה של שנת הלימודים:

 אישור  ועדת יב יא י  
 חינוך לתשפ"א

 49 49 49 49 ביטוח
 75-80 80 80 75 סל תרבות
 513-616 616 513 513 טיול שנתי

     אירועי סיום
 320 280 280 280 השאלת ספר לימוד

 230 230 230 230 תכנית לימודים נוספת
 3 3 3 3 ועד הורים ארצי ומוסדי

 רכישה מרוכזת של שירותים
פעילויות לימודית, העשרה ותקשוב, למידה       עזרי
יב, שכבה סיכונים,מכינת ומניעת העשרה       גיבוש,

 קרן עזרה

193 193 193 193 

  1343 1348 1451 1343-1451 
 

 תשלום על פעילות המגמות- פירוט בנספח המצורף.

הלימודים משנת זיכויים במערכת יש הוותיקים החטיבה תלמידי לרוב התקיימו- שלא פעילויות על               זיכויים

  הקודמת בגלל פעילויות שלא התקיימו.

מסיבות מהטיול יעדר אשר תלמיד הספר. בבית הלימודים מתוכנית חלק הינו שנתי טיול שנתיים-                טיולים

לינה כלכלה, הישירה- העלות על רק החזר יקבל הטיול מועד לפני שבועות 3 עד כך על ויודיע                   מוצדקות

חד-יומיים טיולים לקיים נשאף לינה, עם טיולים יאפשרו לא הבריאות משרד והנחיות במידה לאתרים.                וכניסה

 בצפיפות נוסעים נמוכה.
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 בית החינוך המשותף חוף השרון
  ע"ש פולין והלר בע"מ (חל"צ)

 

 אגרת תלמיד חוץ

ע"פ חוץ תלמיד אגרת לשלם יידרש שמריהו- כפר או השרון חוף האזורית המועצה תושב שאינו לתלמיד                  הורה

לתשלום מטעמם התחייבות עם מתגורר הוא בה המקומית מהרשות אישור הביא כן אם אלא מנכ"ל                 חוזר

 אגרה זו.

 השאלת ספרי לימוד

מהמקצועות בחלק הלימודים זאת, עם יחד מודפסים. ספרים באמצעות הינה העליונה בחטיבה              הלימודים

 ייעשו באמצעות לומדות ותכנים דיגיטליים.

 שימו לב- חלוקת הספרים תיעשה באופן כיתתי  מרוכז. אין צורך להגיע לספרית בית הספר  לקבל ספרים.

 ספריית בית הספר תבקש מתלמידי שכבות יא-יב המחאת ביטחון,ללא תאריך, כתנאי למשיכת ספרים.

  אופן הסדרת תשלומי ההורים:
 קישור למערכת הגביה ישלח במייל לאמהות ע"פ הכתובת במערכת ביית הספר בתאריך-  30.8.20.

שם את ולציין yafita@hfs.school במייל לפנות מתבקשים החשבון לגבי שאלות להם שיש              הורים

 התלמיד/ה,הכיתה ומספר ת.ז.

 למען בריאות כולנו, אנו מבקשים להימנע  ככל הניתן מלהגיע לבית הספר לטובת הסדרת תשלומי  הורים .

 מלגות

משרד ידי על שנקבעו ע"פ קריטריונים לתושביה במלגת לימודים מסייעת השרון חוף האזורית             המועצה

. המלגה חריג) רפואי מצב או יחידניות במשפחות והתחשבות לנפש הכנסה            החינוך (מדד

 מאושרת רק  להורים שהגישו את טופסי בקשת המלגה  במלואם.

מתבקשים המלגות מבקשי .2021 בינואר תתקיים המועצה לתושבי המועצה מנכ"לית בראשות מלגות              ועדת

לאחר .₪ 500 ע"ס הספר לבית מקדמה ויתבקשו לשלם המלגה לבקשת הנדרשים  המסמכים כל את                להגיש

לאחוז בהתאם הספר לבית התשלום את יתבקשו להשלים המלגות ההורים המלגה בישיבת אחוז            אישור

 המלגה שנקבע.

.3.9.20 ב תתכנס היועצות וצוות הספר בית מנהלת בראשות המלגות ועדת מועצה- תושבי שאינם                תלמידים

מסמכים  בהתאם הבקשה  ,לצרף טופס את את מתבקש  למלא למלגה, בקשה להגיש המעוניין             הורה

למייל . הקתדרה   או בבניין חשבונות הנהלת למשרד סגורה  במעטפה         לפירוט  ולהעבירם

milga@hfs.school 
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 תרומה למשפחות שזקוקות לעזרה
 

יגדל הבאה בשנה כי צופים אנו הספר. בית בקהילת רבות למשפחות כלכליים אתגרים יצר הקורונה                 משבר

 מספר הפונים לסיוע.

לעמוד שמתקשות למשפחות לסייע – ויכול שרוצה ממי ומבקשים ההדדית, הערבות ברוח אליכם, פונים                אנו

yafita@hfs.school  בתשלומי ההורים לשנה הבאה. אנא הודיעו לגבי החלטתכם במייל 

 
 שנת לימודים טובה, מוצלחת ובריאה לכולנו!

 

 בת אל יניב  איתן
 

               תמי מימון עירית על דור שפירא

 מנהלת תפעול וכספים מנהלת בית הספר יו"ר הנהגת ההורים
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 נספח א- תעריף מגמות לשנת תשפ"א:

למחצית גביה תעריפי מצ"ב פעימות. ב-2 היא גם ותתבצע קודמות לשנים ביחס מופחתת למגמות                הגביה

 הראשונה של שנת הלימודים:
 

 פירוט יב יא י מגמה
 חומרים לעבודה 350 350 350 אמנות

 יחידות תוכן מתוקשבות וחומרים לעבודות חקר 175 175 175 ביולוגיה-

 סיור/הרצאה 50 50 50 גאוגרפיה

 סיור/הרצאה 50 50 50 היסטוריה

 לומדה וחומרי חקר 200  200 כימיה

 חומרים , תוכנות מקצועיות 350 350 350 מולטיטק

 סיור/הרצאה 90 90 90 מחשבת ישראל

 סיור/הרצאה 50 50 50 ניהול עסקי

 הרצאות ופעילות העשרה - רובן פעילויות פנים 50 100 100 עבודות גמר

 העשרה לימודית- תוכנות וחומרי התנסות 200 200 200 עיצוב חזותי

 סיור אחד או הרצאה 50 50 50 ערבית

 300 300 300 קולנוע
 פעילות העשרה בבית הספר, הפקות סיום, אמצעי צילום

 ועריכה

 צפייה בהצגות והרצאות הפקות סוף שנה- קבוצה קטנה 350 350 350 תיאטרון

 ללא הרכבים! 325 מוסיקה

 יגבה במחצית השניה פיסיקה
 מפגש תלמידי מגמות פיסיקה בלונה פארק, חומרים

 להתנסות
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