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  2020, ספטמבר
 פ"אתש םהנדון: תשלומי הורים לשנת הלימודי

שנת הלימודים תשפ"א היא שנה יוצאת דופן, כפי שבא לידי ביטוי גם בחוזר התשלומים המוגש כאן. החוזר            

(. הינו במתכונת שונה מהרגיל, מתוך ניסיון להביא בחשבון את מצוקות התקופה )תשלום בשתי פעימות, למשל

 החוזר, כתמיד, כולל תשלום חובה, הוא הביטוח השנתי לכל תלמיד, וסעיפי רשות. 

ספרי הלימוד כבר חולקו לתלמידים, ואנו מבקשים להסדיר את התשלום עבורם. אנו מלמדים  -מבין סעיפי הרשות 

כלל התלמידים, את שעות התל"ן מרחוק, ומקווים שבקרוב נוכל להוציא לפועל את תוכנית הסיורים והטיולים ל

כולל לתלמידי המגמות בחט"ע.  הסיורים והטיולים יותאמו להנחיות ולמגבלות ויופעלו על פי הנחיות משרד 

החינוך. כך גם באשר לפעילויות תרבות. במידה שלא נוכל להוציא לפועל את כלל התוכניות שלנו, יוחזרו 

 התשלומים להורים המשלמים.

שמפעילה חברה הבאמצעות יתבצע התשלום   .ההורים באופן מקווןמי ועם תשלגם בשנה זו אנו ממשיכים 

ניתן להיכנס לתשלום  את מערכת הגבייה בבית ספרנו ובזכות כך, אפשר לראות במסך התשלום נתונים בזמן אמת. 

 -לדפדפן קישור הבא , או בהעתקת הלחיצה כאןבמקוון 

https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=36012301   ס האתר בי דרךאו"

 . גוונים

טבלת תשלומי ההורים לשנה זו גובשה מתוך כוונה לאזן בין הצורך לקיים שגרת פעילות בשנת הלימודים 

בכפוף להוראות הבריאות ומניעת הדבקה בנגיף הקורונה. גביית התשלומים בשנה זו תתבצע בשני מועדים, וזאת 

היתכנות קיום חלק מהפעילויות וכדי להתאים את גביית התשלומים לקיום הפעילויות  בשל אי הוודאות לגבי

 שתתאפשרנה בפועל. חוזר תשלומי ההורים יפורסם לפני כל אחד משני מועדי הגבייה. 

 עם תחילת שנת הלימודים. הוא המועד הראשון לגבייה  -

פ"א, בהתאם מודים תשלקראת תחילת המחצית השנייה של שנת הליהמועד השני לגבייה הוא  -

  תשלומי הרשות על ידי וועדת החינוך של הכנסת. למועד בו יאושרו 

יוכל לשמש גם עבור שירותים שיתקיימו לאורך השנה.  ,התשלום שייגבה בתחילת שנת הלימודים

יוכלו לעבור למחצית שנייה. במקרה בו הפעילות  ,יתרות כספים שנגבו במחצית ראשונה של השנה

 . חצית ראשונה לא התקיימהשתוכננה למ

 ניתן להיכנס לקישור לחוזר מנכ"ל לעניין תשלומי הורים: -לפרטים נוספים 

#_Toc256000012https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=197 

 

 

 

 

 

mailto:gvanim-s@barak.net.il
https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=36012301
https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=36012301
http://www.gvanim-school.co.il/
http://www.gvanim-school.co.il/
https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=197#_Toc256000012


 

 

 

 

 התשלום שימו לב למספר דגשים:בעת ביצוע 

. המשלמים  "מספר תשלומים"ניתן לבחור מספר תשלומים רצוי, ע"י לחיצה על כפתור   -פריסת תשלומים  .1

מרגע אישור תשולם לאחר האישור בכנסת. הפעימה השנייה יוכלו לפרוס לשישה תשלומים.  מאוקטובר

 .שלומים הם ללא ריבית והצמדההתתהיה פריסת התשלומים עד סוף שנת הלימודים.  הפעימה השניה,

ותישלח אליכם קבלה אוטומטית במעמד  בתום ביצוע התשלום תקבלו אישור שהתשלום עבר בהצלחה

 במערכת התשלומים של ביה"ס. ו נראה את הנתונים אנהתשלום בדוא"ל . 

 

בהן מצוין סכום לתשלום ומדים באחת או שתיים מהמגמות יש לציין האם ל - עליונההחטיבה התלמידי  .2

 לבצע את התשלום ע"י בחירת המגמות הרלוונטיות. יש )ראו טבלה בנושא "מגמות ומסלולים"(.

 

ועד הורים ' ניתן לשלם בהמחאות לפקודת  אנו זמינים לשאלות ולהערות ייעול. .פעולהנשמח להיענותכם ולשיתוף 

  באתר בלבד(. –)תשלום אשראי  אשראיכרטיס צעות אמבאו  'בית הספר גוונים

ה באישור תשלומי ההורים בכנסת,  והיות שאנו מאוד משתדלים לקיים את שגרת הלימודים מאחר שחל עיכוב השנ

אנו בטוחים כסדרה, חילקנו לכל התלמידים את ספרי הלימוד, וזאת למרות שההורים טרם שילמו עבורם. 

 עניינים נוספים המופיעים בחוזר התשלומים. כמו גם עבור  ,שכבר חולקו ,לימודשההורים ישלמו עבור ספרי ה

 לם או לפנות לשם פריסת התשלום(. אנו מבקשים מכל ההורים להסדיר את התשלומים )לש

 

 

 .08:30-15:00ה בשעות -ימים אולתשלומים בלבירורים מספרי הטלפון 

  050-5257940 –יד ,  ני04-6177342 -שאול      04-6177341 – לילך 

 

  ,ושנת לימודים פורייה תודה רבה

 שאול הנגלי, 

 מנהלן ביה"ס גוונים
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 פ"אתשריכוז התשלומים לשנת הלימודים 

 

 תשלומים בפעימה ראשונה:

 

 עבור תלמידי חריש מועבר ע"י הרשות בחריש. 'תלמידי חוץ'בעקבות הסדרי עבר, תשלום  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יב יא י' ט' ח' ז' כבהש

  תשלום חובה 

 49 49 49 49 49 49 ביטוח 

  תשלומי רשות 

 80 80 80 75 67 67 ות יועבר בהמשך()פירוט הפעילוי סל תרבות

 320 320 320 280 280 280 השאלת ספרי לימוד

 1 1 1 1 1 1 הנהגת הורים ארצית 

 308 257 257 194 194 194 טיול שנתי

 460 460 460 424 424 424  תל"ן

 רכישה מרוכזת של שירותים וציוד לתלמיד 
  (פירוט בהמשך)

193 193 193 193 193 193 

   75 75   ח של"

 1411 1360 1435 1291 1208 1208 * וחריש סה"כ תשלום לתלמידי מ.א. מנשה

 אגרת רשות שולחת לרשות קולטת
 (2*) )ע"פ חוזר מנכ"ל (

852 852 852 856 856 856 

 720 720 720 720 720 720 אגרת תלמידי חוץ

 2987 2936 3011 2863 2780 2780 סה"כ תשלום לתלמידי חוץ
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 )בתנאי שיאושר בכנסת( : 2021תשלום לגבייה בפעימה שניה בינואר 

 למחצית השנייה של שנת הלימודים תשפ"א )סל תרבות, טקס סיום, טיולים בבתי ספר על  םתשלומיה

 ואינם מאושרים עדיין, ועד אז לא ייגבה  2020דצמבר  שו לאישור ועדת החינוך בחודשיסודיים, של"ח( יוג

 .לאחר שיתקבל אישור, תימסר הודעה מתאימה תשלום עבור המחצית השנייה. 

 

  )מלגות לתלמידים )לכל תלמידי בית הספר 

עמיד לרשות ביה"ס בכל שנה מלגות לתלמידים נזקקים לנושאי טיולים שנתיים ואביזרי לימוד. מ משרד החינוך

ועדת המלגות של המוצעים ע"י משרד החינוך, ועל פי שיקול דעתה של המלגות ניתנות לתלמידים לפי קריטריונים 

 ביה"ס. 

  .2020חודש אוקטובר מסוף על ההורים המעוניינים במלגה עבור ילדיהם לפנות לביה"ס לא יאוחר 

על גבי טפסים מתאימים, שישלחו בהמשך מטעם ועדת המלגות של משרד  הפניה חייבת להיות בכתב ומנומקת,

ידנית במשרדי  את טפסי הבקשה יש למסור )אנו נעביר לכל הורי ביה"ס את הטפסים, מיד לאחר שנקבלם(. החינוך

 עבור ועדת המלגות הבית ספרית.   ,ביה"ס

 ציאליות לתלמידי מועצה אזורית מנשה בלבד הנחות סו 

טפסי בקשה  לקבלת ,הורים לתלמידים תושבי מועצה אזורית מנשה בלבד יכולים לפנות למחלקת החינוך במועצה

למתן הנחה סוציאלית. ועדת ההנחות של המועצה מתכנסת פעמיים בשנה ודנה אך ורק בבקשות שהוגשו בהתאם 

 לנוהל המצוין בטפסים. 

 . 04-6177331 -לפרטים נוספים יש לפנות למזכירת מחלקת החינוך רותי אלדר טל

 . 2020הגיש את הבקשה עד סוף חודש אוקטובר, יש ל

 אין הגשת בקשה להנחה סוציאלית פוטרת את המשפחות מהסדרת התשלום לבית הספר.

           
 זהר בן שימול               לימור גיגי 

 מנהלת בית הספר                                                    יםר ועד ההור"יו   

 יב יא י' ט' ח'  ז' כבהש

   תשלומי רשות 

 80 80 80 75 67  67 )פירוט הפעילויות יועבר בהמשך( סל תרבות

 308 257 257 194 194  194 טיול שנתי

 רכישה מרוכזת של שירותים וציוד לתלמיד 
  (פירוט בהמשך)

193  193 193 193 193 193 

   75 75    של"ח 

        הסכום יעודכן במחצית הבאה –טקס סיום 

 לתשלום סה"כ 

 

454  454 537 605 530 581 
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 תשפ"אפירוט תשלומי הורים 

 שנתי:תשלום חובה 

 יב' יא' י' ט' ח' ז' 

 49 49 49 49 49 49 ביטוח

 

 תשלום רשות פעימה ראשונה:

 

בעמודים הבאים יש פירוט של שעות התל"ן וייעודן ביחס לכל שכבה באופן  – (תל"ן )תכנית לימודים נוספת
 ספציפי. 

 

 

 

 

 

 טיולים, חגים ומסיבות בית ספריות  -רכישה מרוכזת של שירותים וציוד לתלמיד 

 יב' יא' -ז' 

  120 ימי סיור לימודיים 

 193  סמינר חברה וכלכלה בישראל 

למסיבות בית ספריות משותפות לכלל )חגים ומסיבות 
 (בשבט 'כה, טוהתלמידים בחגים ומועדים כגון: פורים, חנו

73   

 193 193 סה"כ 

 

 יב יא י' ט' ח' ז' כבהש

 80 80 80 75 67 67 )פירוט הפעילויות יועבר בהמשך( סל תרבות

 320 320 320 280 280 280 השאלת ספרי לימוד

 1 1 1 1 1 1 הנהגת הורים ארצית 

 308 257 257 194 194 194 טיול שנתי

 460 460 460 424 424 424  תל"ן

 רכישה מרוכזת של שירותים וציוד לתלמיד 
  (פירוט בהמשך)

193 193 193 193 193 193 

   75 75   של"ח 

 1411 1360 1435 1291 1208 1208 וחריש תשלום לתלמידי מ.א. מנשהסה"כ 

 יב' יא' י' ט' ח' ז'  

 2 2 2 2 2 2 מספר השעות

 230 230 230 212 212 212 הגביה לשעה

 460 460 460 424 424 424 סך הכל
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 אגרת תלמידי חוץ 

 
 תלמידי חוץפי מדיניות המועצה האזורית מנשה, יש לגרוע ממצבת התלמידים של ביה"ס -על *

. כולל חובות משנים קודמות ,לומיהם בבית הספרשלא יסדירו את תש )שאינם ממועצה אזורית מנשה או חריש( 

 במקרה כזה יהיה על התלמידים להירשם לבית ספר אחר.

 
 ומסלולים מגמות

 :ומסלולים חומרים ופעילות במגמות ,תשלום עבור ציוד
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ביצוע הפעילויות במגמות ובמסלולים לעיל מותנה בתשלומים* 

הכספים מכל לגבות את  נעשה מאמץאנו ו ר התשלומים בבית הספר גבוה מאודכי מוסה, רב בהערכה אנו מציינים

מההורים להסדיר את ם אנו מבקשיספרי הלימוד כבר חולקו לתלמידים בתחילת שנת הלימודים, וההורים. 

 התשלום עבורם, כמו גם עבור שאר הסעיפים בחוזר. 

 עולה והצלחהשנת שיתוף פ, בברכת שנה טובה ומבורכת

 צוות ביה"ס גוונים

 יב' יא' י' ט' ח' ז' 

 אגרת רשות שולחת לרשות קולטת
 ( חוזר מנכ"ל)ע"פ 

852 852 852 856 856 856 

 720 720 720 720 720 720 אגרת תלמידי חוץ

 1576 1576 1576 1572 1572 1572 תלמידי חוץאגרת  סה"כ תשלום 

 יב' -י'  יב יא י ט' –ז'  כיתה 

 685     אומנות 

הסכום יעודכן      תיאטרון 
 במהלך השנה

 685     תקשורת 

 350     גיאוגרפיה

 685     צילום 

 650     מוסיקה 

 685     טכנולוגיה

 500     תזונה

  50  180   ביולוגיה 

  500 150 200  חנ"ג 

 250     ניהול עסקי 

 250     מחול 

mailto:gvanim-s@barak.net.il
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                                           פ"אתשחטיבת הביניים,  –תכנית לימודים נוספת )תל"ן( 

 7 6 )חנ"מ( 5  4  3 2 1 שכבה

מקבצי אמנות  ז'

 1וספורט

מקבצי אמנות 

 וספורט

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות  תזונה

 רט וספו

מקבצי אמנות 

 וספורט

 חינוך  חינוך  חינוך  חינוך  חינוך  חינוך  2חינוך 

מקבצי אמנות  ח

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות  תזונה

 וספורט 

 

  חינוך  חינוך  חינוך  חינוך  חינוך  חינוך 

מקבצי אמנות  ט

 וספורט 

צי אמנות מקב

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות  תזונה

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

 חינוך  חינוך  חינוך  חינוך  חינוך  חינוך  חינוך 

 

 
 

                                                           
 ציור, פיסול, תיאטרון, –מקבצים, בתחומים מגוונים  11-10התלמידים יבחרו מקבץ אחד מתוך היצע של  1

 ניווט ספורטיבי ועוד. ה, תקשורת,מוסיק
 ש"ש מעבר לתקן, כחלק מתפיסת העולם של ביה"ס, ליישום תכנית החינוך הערכי. 1תוספת של  2

 



 תכנית לימודים נוספת )תל"ן( – חטיבה עליונה, תשפ"א

  8 7 6 )חנ"מ( 5  4 3 2  1 שכבה

 חינוך  חינוך  חינוך חינוך חינוך ינוךח חינוך 3חינוך י

 מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר 4מיניות ומגדר

  חינוך  חינוך  חינוך  חינוך  חינוך  חינוך   5חינוך יא

העשרה במדעי 

  6הרוח

העשרה במדעי 

 הרוח 

העשרה במדעי 

 הרוח 

העשרה במדעי 

 הרוח 

העשרה במדעי 

 הרוח 

העשרה במדעי 

 הרוח 

העשרה במדעי 

 הרוח 

 

   חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך 7חינוך יב

   חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

 

                                                           
 ש"ש מעבר לתקן, כחלק מתפיסת העולם של ביה"ס, ליישום תכנית החינוך הערכי. 1תוספת של  3
 ומגדר. תכנית ייחודית שפותחה בביה"ס גוונים לעיסוק בנושאי מיניות 4
 ש"ש מעבר לתקן, כחלק מתפיסת העולם של ביה"ס, ליישום תכנית החינוך הערכי. 1תוספת של  5
 .ש"ש למעבר לתקן, לצורך העשרה בתחום מדעי הרוח 1תוספת של  6
 ש"ש מעבר לתקן, כחלק מתפיסת העולם של ביה"ס, ליישום תכנית החינוך הערכי. 1תוספת של  7
 


