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 2019יולי 

 "ףתש םהנדון: תשלומי הורים לשנת הלימודי

התשלום השנה יתבצע  .אגרת ההורים באופן מקוון אנו ממשיכים עם תשלום ף"תשבשנת הלימודים 

שמפעילה את מערכת הגבייה בבית ספרנו ובזכות כך, אפשר לראות במסך התשלום נתונים בזמן חברה הבאמצעות 

 -לדפדפן קישור הבא , או בהעתקת הלחיצה כאןבמקוון ניתן להיכנס לתשלום  אמת. 

ntpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=36012301https://pare 

 . "ס גווניםהאתר בי דרךאו 

 בעת ביצוע התשלום שימו לב למספר דגשים:

ום ע"י בחירת סעיף ת התשללבצע א יש -סעה מפרדס חנה, כרכור וגבעת עדה תלמידי חוץ המעוניינים בה .1

 "הסעות תלמידים".

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

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

. המשלמים "מספר תשלומים"לחיצה על כפתור ניתן לבחור מספר תשלומים רצוי, ע"י   -פריסת תשלומים  .3

תשלומים. בכל חודש לאחר מכן ירד מספר התשלומים האפשרי.  10 –עד ספטמבר יוכלו לבחור ב 

 .התשלומים הם ללא ריבית והצמדה

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

 במערכת התשלומים של ביה"ס. ה את הנתונים ו נראאנ. התשלום בדוא"ל 

 

ולשלם מובן שהורים המעוניינים להמשיך  אנו זמינים לשאלות ולהערות ייעול. .פעולהנשמח להיענותכם ולשיתוף 

 לעשות זאת. יכולים ,בהתקשרות טלפונית לביה"ס

 .כרטיס אשראיאמצעות באו  ועד הורים בית הספר גוונים ניתן לשלם בהמחאות לפקודת

 .9201, בספטמבר 10 הינו האגרה אחרון לתשלוםהמועד ה

 "( יםר  ק  לו  תאי אחסון)" 

 לשנה  ₪ 80רת לוקר הוא ימחיר שכתאי אחסון בשכירות שנתית. בית הספר מעמיד לרשות התלמידים 

  .כולל מנעול()המחיר אינו 

 !! לא להשתמש בו ולוקר והחליט שכרוש יםאין החזר כספי לתלמיד - לידיעתכם

 

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

 052-8902314 –,  נייד 04-6177342 -אורי      04-6177341 – לילך 

 

  ,ושנת לימודים פורייה תודה רבה

 אורי צבר
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 מנהלן ביה"ס גוונים

 

 

 ף"תשריכוז התשלומים לשנת הלימודים 

 [ת את סכומי הגביה בסעיפים השונים, בשקלים חדשים.ומפרט סמך זה,, וכל הטבלאות בהמשך מהטבלה שלהלן]

 

 

  לחוברת ₪ 10  של סכום יגבה תמורתם, אישי לשימוש עבודה חוברות כוללת לא לימוד ספרי השאלת 1*

 (.לשנה לתלמיד ₪ 50 היותר  לכל)             

, בכיתות ט'. צטרף בית הספר לתוכנית של"ח )שדה, לאום, חברה וידיעת הארץ(בשנה החולפת ה –של"ח  2*       

יהיו שיעורים סדירים בכיתות ויתקיימו  ת התוכנית . במסגרי'-בתש"ף תתרחב התכנית ותפעל בכיתות ט'

    פעילויות שטח, וזאת בדרך שתחזק בתלמידים את ההיכרות עם הארץ ואהבת המולדת.

 2.4.1סעיף קטן  תשלום עבור תלמידי חוץ 75-3.7מנכ"ל מס' חוזר  3*

 

 

 

 יב יא י' ט' ח' ז' שכבה

  תשלום חובה 

 49 49 49 49 49 49 ביטוח 

  תשלומי רשות 

 176 176 176 165 149 149 )פירוט הפעילויות יועבר בהמשך( סל תרבות

 200 --- --- --- --- --- מסיבת סיום 

 320 320 320 280 280 280 (1*) ודהשאלת ספרי לימ

 1 1 1 1 1 1 וועד הורים

 616 513 513 387 387 387 טיול שנתי

 690 690 690 1060 1060 1060 בסוף המסמך( –)פירוט התכנית  תל"ן

 רכישה מרוכזת של שירותים וציוד לתלמיד 
  (פירוט בהמשך)

350 350 350 350 350 350 

   150 150   (2)*של"ח 

 2402 2099 2249 2442 2276 2276 וחריש "כ תשלום לתלמידי מ.א. מנשהסה

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

856 856 856 860 860 860 

 720 720 720 720 720 720 אגרת תלמידי חוץ

 3982 3679 3829 4018 3852 3852 סה"כ תשלום לתלמידי חוץ

mailto:gvanim-s@barak.net.il
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  )מלגות לתלמידים )לכל תלמידי בית הספר 

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

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

 ביה"ס. 

 . 9201על ההורים המעוניינים במלגה עבור ילדיהם לפנות לביה"ס לא יאוחר מסוף חודש אוקטובר 

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

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

 עבור ועדת המלגות הבית ספרית.   ,ביה"ס

 

  הנחות סוציאליות לתלמידי מועצה אזורית מנשה בלבד 

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

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

 לנוהל המצוין בטפסים. 

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

 בלבד.  2019יש להגיש את הבקשה במהלך חודש ספטמבר 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
            

  
  דר' עופר מוקדי               לימור גיגי 

 בי"ס גוונים מנהל                                       ר ועד ההורים"יו   
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 ף"תשפירוט תשלומי הורים 

 תשלום חובה 

 יב' יא' י' ט' ח' ז' 

 49 49 49 49 49 49 ביטוח

 

 תשלומי רשות 

 יב' יא' י' ט' ח' ז' 

 176 176 176 165 149 149 סל תרבות

 200 --- --- --- --- --- מסיבת סיום 

השאלת ספרי 
  לימוד

280 280 280 320 320 320 

 1 1 1 1 1 1 ועד הורים ישובי 

ים טיול שנתי
 ע"פ תוכנית

387 387 387 513 513 616 

 --- --- 150 150 --- --- של"ח 

סה"כ לתשלומי 
 חובה ורשות 

1926 1926 2092 1899 1749 2052 

 

 ( פירוט מלא של התכנית נמצא בסוף המסמך הנוכחי – תל"ן )תכנית לימודים נוספת

 

 

 

 

 

 

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

 יב' יא' -ז' 

    250 ימי סיור לימודיים 

  250  סמינר חברה וכלכלה בישראל 

למסיבות בית ספריות משותפות לכלל )חגים ומסיבות 
 (בשבט 'התלמידים בחגים ומועדים כגון: פורים, חנוכה, טו

100  100  

  350  350 סה"כ 

 

 

 

 יב' יא' י' ט' ח' ז'  

 3 3 3 5 5 5 מספר השעות

 230 230 230 212 212 212 הגביה לשעה

 690 690 690 1060 1060  1060 סך הכל

mailto:gvanim-s@barak.net.il
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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 ,שלא יסדירו את תשלומיהם בבית הספר )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* 

לגבות את הכספים מכל  נעשה מאמץבבית הספר גבוה מאוד. אנו כי מוסר התשלומים ה, רב בהערכהאנו מציינים 

שלא יוכלו לקבל את ספרי הלימוד במידה ולא בוצע  ההורים. על מנת למנוע אי נעימות ומפח נפש מהתלמידים

 , אנו מבקשים שתעשו הכל להסדרת התשלומים לפני תחילת שנת הלימודים.התשלום

 ולה והצלחהשנת שיתוף פע, בברכת שנה טובה ומבורכת

 צוות ביה"ס גוונים

 יב' יא' י' ט' ח' ז' 

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

856 856 856 860 860 860 

 720 720 720 720 720 720 אגרת תלמידי חוץ

 1580 1580 1580 1576 1576 1576 תלמידי חוץאגרת  סה"כ תשלום 

 יב' -י'  יב יא י ט' –ז'  כיתה 

 700     אומנות 

 750     תיאטרון 

 700     תקשורת 

 350     גיאוגרפיה

 650     מוסיקה 

 500     טכנולוגיה

 500     תזונה

  45 175   ביולוגיה 

  500 150 200  חנ"ג 

 250     מחול 

     300 מופ"ת 
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 2018אוגוסט 

 ף"תשחטיבת הביניים,  –תכנית לימודים נוספת )תל"ן( 

 7 6 )חנ"מ( 5  )מופ"ת( 4  3 2 1 שכבה

אדם וחברה )שני  ז

 1מורים(

אדם וחברה )שני 

 מורים(

אדם וחברה )שני 

 מורים(

אדם וחברה )שני 

 מורים(

אדם וחברה )שני 

 מורים(

ני אדם וחברה )ש

 מורים(

 

אדם וחברה )שני 

 מורים(

אדם וחברה )שני 

 מורים(

אדם וחברה )שני 

 מורים(

אדם וחברה )שני 

 מורים(

אדם וחברה )שני 

 מורים(

אדם וחברה )שני 

 מורים(

 

מעגלי שיח )פיצול 

 2כיתה(

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

ח )פיצול מעגלי שי 3תזונה

 כיתה(

 

מקבצי אמנות 

 4וספורט

מקבצי אמנות 

 וספורט

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות  תזונה

 וספורט 

 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

 

פיצול ברה )אדם וח ח

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

אדם וחברה )שני 

 מורים(

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

ה )שני אדם וחבר

 מורים(

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

                                                           
-. הלמידה מבוססתח'(; היסטוריה, גיאוגרפיה ואזרחות )ט'(-)ז' שראלתחומי של המקצועות היסטוריה, ספרות, גיאוגרפיה ומחשבת י-כשילוב רב נלמדמקצוע זה  1

 הגבייה המבוקשת מותירה חלק נכבד מהעלות על מקורות אחרים של ביה"ס.ש יודגש .ו/או בפיצול הכיתה ש"ש, על ידי שני מורים 6פרויקטים, בהיקף של 
 . לצורך מעגלי השיח מפוצלת כל כיתה בין שני מורים.אחרונותלמערכת חטיבת הביניים בהדרגה, לאורך השנים המעגלי השיח נכנסו  2
 תכנית ייחודית לתלמידי החינוך המיוחד, במטבח לימודי שפותח בביה"ס.  3
 רטיבי ועוד.ציור, פיסול, תיאטרון, מוסיקה, תקשורת, אמנויות לחימה, ניווט ספו –מקבצים, בתחומים מגוונים  11-10התלמידים יבחרו מקבץ אחד מתוך היצע של  4
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 7 6 )חנ"מ( 5  )מופ"ת( 4  3 2 1 שכבה

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

מעגלי שיח )פיצול  תזונה

 כיתה(

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

נות מקבצי אמ

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות  תזונה

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

פיצול אדם וחברה ) ט

 (כיתה

פיצול )אדם וחברה 

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

אדם וחברה )שני 

 מורים(

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

אדם וחברה )שני 

 מורים(

צול פיאדם וחברה )

 (כיתה

פיצול אדם וחברה )

 (כיתה

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

מעגלי שיח )פיצול  תזונה

 כיתה(

מעגלי שיח )פיצול 

 כיתה(

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 ורט וספ

מקבצי אמנות  תזונה

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט

מקבצי אמנות 

 וספורט 

מקבצי אמנות 

 וספורט 

 



 תכנית לימודים נוספת )תל"ן( – חטיבה עליונה, תש"ף

 6 )חנ"מ( 5 )מופ"ת( 4 3 2 )מב"ר( 1 שכבה

 חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך 5חינוך י

 ספרות ספרות ספרות ספרות ספרות 6ספרות

 מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר 7מיניות ומגדר

 לשון לשון לשון לשון לשון 8לשון יא

 לשון לשון לשון לשון לשון לשון

 היסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה 9יסטוריהה

 חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך 6חינוך יב

 תנ"ך תנ"ך תנ"ך תנ"ך תנ"ך 10תנ"ך

 אזרחות אזרחות אזרחות אזרחות אזרחות 10אזרחות

 

                                                           
 ש"ש מעבר לתקן, כחלק מתפיסת העולם של ביה"ס, ליישום תכנית החינוך הערכי. 1תוספת של  5
 (.%30ספרית במקצוע זה )-ש"ש מעבר לתקן, כחלק מיישום התכנית ללמידה משמעותית, ועל מנת לקדם למידה של החלק הנתון לאוטונומיה בית 1תוספת של  6
 .ה"ס גוונים לעיסוק בנושאי מיניות ומגדרביב שפותחהתכנית ייחודית  7
 ש"ש מעבר לתקן. 2תוספת של  8
 ש"ש מעבר לתקן. 1תוספת של  9


