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 2021ספטמבר, 
 

 פ"ב תש םהנדון: תשלומי הורים לשנת הלימודי 

שמפעילה את מערכת הגבייה  חברה  הבאמצעות  באופן מקוון,  התשלום  יתבצע  גם השנה, כמו בשנתיים החולפות,  

ספרנו מקוון  .  בבית  לתשלום  להיכנס  כאןבניתן  הלחיצה  בהעתקת  או  הבא  ,   -לדפדפן  קישור 

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

 .  "ס גווניםהאתר בי רךדאו 

 בעת ביצוע התשלום שימו לב למספר דגשים: 

את    -  עליונההחטיבה  התלמידי   .1 לבחור  ילדכם/ילדתכם.  בהן  המגמות  יש  בנושא רלומד/ת  טבלה  או 

חירת המגמות הרלוונטיות לום ע"י בלבצע את התש  יש"מגמות ומסלולים", שם מצוין הסכום לתשלום.  

 במסך התשלומים.  

תשלומים   .2 כפתור      -פריסת  על  לחיצה  ע"י  רצוי,  תשלומים  מספר  לבחור  תשלומים" ניתן    . "מספר 

ב  י  אוקטוברעד  המשלמים   לבחור  מכן  9  –וכלו  לאחר  חודש  בכל  התשלומים ,  תשלומים.  מספר  ירד 

  .התשלומים הם ללא ריבית והצמדההאפשרי. 

אוטומטית במעמד    ותישלח אליכם קבלה   תשלום תקבלו אישור שהתשלום עבר בהצלחהבתום ביצוע ה

 אנו נראה את הנתונים במערכת התשלומים של ביה"ס.  . התשלום בדוא"ל 

כמו   .3 זו,  בשנה  מיום  גם  להורים  במכתבנו  כמצוין  תשפ"א  שנת  של  ההחזרים  מזוכים  שעברה,   2בשנה 

מופח2021בספטמבר   במערכת  לתשלום  הסכום  הזיכוי.  .  ערך  פי  על  מהתשלום  ההחזרים  ת  מופחתים 

 הכולל לפי המכתב. 

 

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

   באמצעות המחאות, יוכלו לעשות זאת. ולשלם 

 .  ועד הורים בית הספר גוונים ניתן לשלם בהמחאות לפקודת

ם השנה חל עיכוב באישור תשלומי ההורים בכנסת, ומאחר שאנו עושים כל מאמץ כדי לקיים את שנת  מאחר שג

שלומים  לם או לפנות לשם פריסת הת הלימודים כסדרה, אנו מבקשים מכל ההורים להסדיר את התשלומים, לש

 .  2021באוקטובר  30עד ליום 

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

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

   ,ושנת לימודים פורייה תודה רבה

 שאול הנגלי  

 מנהלן ביה"ס גוונים 

mailto:gvanim-s@barak.net.il
https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=36012301
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 פ"ב תשריכוז התשלומים לשנת הלימודים  

חודש   בכל  אף  ולעיתים  מחצית  בכל  להיערך  אותנו  שאילצו  היברידיים,  לימודים  חווינו  בהן  וחצי,  שנה  לאחר 

הלימוד ששנת  תקווה  אנו  למען  מחדש,  בפעילויות  מלאה  לימודים  שנת  תהיה  נפתחה,  עתה  שזה  תשפ"ב,  ים 

התלמידים. אנו מבקשים מכם ההורים לקדם את ביצוע התשלומים, וזאת על מנת למנוע הפחתה בפעילות בשל 

תקציבי.   כיסוי  הצגות  אי  הרצאות,  סיורים,  )טיולים,  מלאות  פעילויות  לקיים  נוכל  שלא  להדגיש  ברצוננו 

 לא קיום התשלומים על פי המצוין בטבלה.  וכדומה( ל

  

 [ת את סכומי הגביה בסעיפים השונים, בשקלים חדשים.ומפרט , וכל הטבלאות בהמשך מסמך זה,הנ"להטבלה ]

 

 מועבר על ידי הרשות של חריש.   –תשלום "תלמידי חוץ" עבור תלמידי חריש בשנתונים י', יא' 

 משך. תשלום נוסף עבור המגמות על פי הפירוט בה

 
בשל הלמידה מרחוק בתקופת הקורונה, קטן השימוש בספרי לימוד, ולאור זאת, בשנת תשפ"ב, סכום התשלום   1

 מהנקוב בחוזר התשלומים.    30%-בסעיף זה מופחת ב 
 2.4.1סעיף קטן  תשלום עבור תלמידי חוץ 75-3.7חוזר מנכ"ל מס'   2

 יב  יא  י'  ט' ח'  ז'  שכבה 

  תשלום חובה  

 49 49 49 49 49 49 ביטוח  

  תשלומי רשות  

 176 176 176 165 149 149 פעילויות יועבר בהמשך()פירוט ה סל תרבות

 200 --- --- --- --- --- מסיבת סיום 

  8 8 8 8 8   מסיבות כיתתיות

 225 225 225 200 200 200 1  השאלת ספרי לימוד

 1 1 1 1 1 1 וועד הורים 

 616 513 513 387 387 387 טיול שנתי 

 (וכנית לימודים נוספת )תל"ןת
 בסוף המסמך  –פירוט התכנית 

1060 1060 1060 843 843 843  

וציוד לתלמיד    רכישה מרוכזת של שירותים 
 ( פירוט בהמשך)

450 450 450 450 450 450 

   150 150   של"ח  

 ₪  2560 ₪  2265 ₪  2415 ₪  2470 ₪  2304 ₪  2304 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 

 ₪  4136 ₪  3841 ₪  3991 ₪  4042 ₪  3876 ₪  3876 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 המוצעים ע"י משרד החינוך, ועל פי שיקול דעתה של  המלגות ניתנות לתלמידים לפי קריטריונים  

 של ביה"ס.  

 .  2021המעוניינים במלגה עבור ילדיהם לפנות לביה"ס לא יאוחר מסוף חודש אוקטובר  על ההורים

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

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

 עבור ועדת המלגות הבית ספרית.    ,במשרדי ביה"ס

   הנחות סוציאליות לתלמידי מועצה אזורית מנשה בלבד 

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

ה אך ורק בבקשות שהוגשו  בקשה למתן הנחה סוציאלית. ועדת ההנחות של המועצה מתכנסת פעמיים בשנה ודנ

 בהתאם לנוהל המצוין בטפסים.  

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

 . 2021הגיש את הבקשה במהלך חודש אוקטובר יש ל

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

 

 

 , רציפה ונפלאה בברכת שנת לימודים

 

 זהר בן שימול      פזית רוזנטל 

       

 מנהלת ביה"ס     יו"ר הנהגת ההורים
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 פ"ב 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 --- --- --- --- --- יבת סיום מס

 --- 8 8 8 8 8 מסיבות כיתתיות  

ספרי  השאלת 
   לימוד

200 200 200 225 225 225 

 1 1 1 1 1 1 ועד הורים ישובי  

ים שנתי  יםטיול
 ע"פ תוכנית 

387 387 387 513 513 616 

 --- --- 150 150 --- --- של"ח  

לתשלומי  סה"כ 
 חובה ורשות  

794 794 960 1122 972 1267 

 

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

מאפשרות   אלה  שעות  הספר.  בית  מורי  ידי  על  נוספות  הוראה  שעות  ניתנות  הנוספת  הלימודים  בתוכנית 
עם תלמידיהם, מאפשרות למורים ללמד בדרכי הוראה חדשניות חינוך  וללמד  למחנכים להיפגש לעוד שעות   ,

 של משה"ח. בשעות שהן מעבר לשעות התקן תכנים 

 

 

 

 

 

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

 ב' י יא'  -ז' 

  350 ימי סיור לימודיים 

 350  סמינר חברה וכלכלה בישראל  

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

100  100  

  450 450 סה"כ 

 יב'  יא'  י'  ט' ח'  ז'   

 3 3 3 5 5 5 מספר השעות 

 281 281 281 212 212 212 הגביה לשעה

 843 843 843 1060 1060   1060 סך הכל

mailto:gvanim-s@barak.net.il
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 אגרת תלמידי חוץ  

 
 תלמידי חוץ פי 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. 

 
 ( תשלום נוסף לתשלומים המפורטים למעלה) – ומסלולים מגמות

 
 : ומסלולים ת במגמותיופעילו תשלום עבור

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביצוע הפעילויות במגמות ובמסלולים לעיל מותנה בתשלומים 

 

 שנת שיתוף פעולה והצלחה, 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  

 700     אומנות  

 750     תיאטרון 

 700     תקשורת 

   700 700  צילום 

 350     גיאוגרפיה 

 650     מוסיקה 

 750     טכנולוגיה

 500     תזונה

  45  175  יה  ביולוג

  550 150 200  חנ"ג 

 250     מחול 

    250 250  ניהול עסקי  

     300 מופ"ת  

mailto:gvanim-s@barak.net.il
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 2021ספטמבר, 

 פ"ב תשחטיבת הביניים,  –וספת )תל"ן( תכנית לימודים נ

 7 6 5  4 3 2 1 שכבה 

אדם וחברה )שני   ז 

 3מורים(

אדם וחברה )שני  

 מורים(

אדם וחברה )שני  

 מורים(

אדם וחברה )שני  

 מורים(

אדם וחברה )שני  

 מורים(

אדם וחברה )שני  

 מורים(

אדם וחברה )שני  

 מורים(

כישורי חיים   כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה ורי חיים והעצמהכיש כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה

 והעצמה

כישורי חיים   כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה 4 כישורי חיים והעצמה

 והעצמה

מקבצי אמנות 

 5וספורט 

מקבצי אמנות  מקבצי אמנות וספורט   תזונה  מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט   אמנות וספורט   מקבצי

 וספורט 

מקבצי אמנות  מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט  

 וספורט 

 
פרויקטים, -וגרפיה ואזרחות )ט'(. הלמידה מבוססתח'(; היסטוריה, גיא-תחומי של המקצועות היסטוריה, ספרות, גיאוגרפיה ומחשבת ישראל )ז'-מקצוע זה נלמד כשילוב רב 3

   ש"ש, על ידי שני מורים ו/או בפיצול הכיתה. יודגש שהגבייה המבוקשת מותירה חלק נכבד מהעלות על מקורות אחרים של ביה"ס. 6בהיקף של 
 מעבר לתקן   ש"ש למחנכים  1תוספת של  4
 ציור, פיסול, תיאטרון, מוסיקה, תקשורת, אמנויות לחימה, ניווט ספורטיבי ועוד.  –, בתחומים מגוונים מקבצים 11-10התלמידים יבחרו מקבץ אחד מתוך היצע של  5

mailto:gvanim-s@barak.net.il
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 7 6  5  4 3 2 1 שכבה 

 אדם וחברה   אדם וחברה   אדם וחברה  אדם וחברה   אדם וחברה   אדם וחברה   6אדם וחברה   ח

כישורי חיים   כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה

 והעצמה

כישורי חיים   כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה והעצמהכישורי חיים  כישורי חיים והעצמה

 והעצמה

 תזונה  מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט  

 

מקבצי אמנות  מקבצי אמנות וספורט  

 וספורט  

מקבצי אמנות  מקבצי אמנות וספורט   תזונה   מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט   צי אמנות וספורט  מקב מקבצי אמנות וספורט  

 וספורט  

  אדם וחברה   אדם וחברה   אדם וחברה   אדם וחברה   אדם וחברה   אדם וחברה   ט

  אדם וחברה   אדם וחברה   אדם וחברה   אדם וחברה   אדם וחברה   אדם וחברה  

  כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה כישורי חיים והעצמה והעצמה כישורי חיים

  מקבצי אמנות וספורט   תזונה  מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט  

  מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט  מקבצי אמנות וספורט   קבצי אמנות וספורט  מ מקבצי אמנות וספורט   מקבצי אמנות וספורט  

 

 
חדשנית ומותאמת  מקצוע זה נלמד בשכבות ח, ט, תוך הוספת שעות הוראה, על מנת להקטין את קבוצות הלומדים, וזאת כחלק מתפיסה פדגוגית שמבקשת לקדם הוראה  6

 . 21-למאה ה
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 תשפ"ב חטיבה עליונה,   –תכנית לימודים נוספת )תל"ן( 

 8 7 6 5  4 3 2  1 שכבה 

 כישורי חיים  כישורי חיים  כישורי חיים  כישורי חיים  כישורי חיים  כישורי חיים  כישורי חיים  7 כישורי חיים  י

 היסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה  8היסטוריה

 מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר מיניות ומגדר 9מיניות ומגדר

 לשון  לשון  לשון  לשון  לשון  לשון  לשון  10לשון  יא

 חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך  11חינוך 

 היסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה 12היסטוריה

 
 יסת העולם של ביה"ס, לצמצום פערים רגשיים וחברתיים.  ש"ש מעבר לתקן, כחלק מתפ  1של תוספת  7
 ש"ש מעבר להקצאת משרד החינוך לטובת לימודי היסטוריה   1תוספת של  8
 תכנית ייחודית שפותחה בביה"ס גוונים לעיסוק בנושאי מיניות ומגדר. 9

 ש"ש מעבר לתקן.   1תוספת של  10
 ר לתקן ש"ש מעב  1תוספת של  11
 ש"ש מעבר לתקן.   1תוספת של  12
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 7 6  5  4 3 2  1 שכבה 

 כישורי חיים   כישורי חיים   כישורי חיים   כישורי חיים   כישורי חיים   כישורי חיים   13כישורי חיים   יב 

 כישורי חיים  כישורי חיים  נ"ךת 15כישורי חיים   תנ"ך תנ"ך 14 תנ"ך

 ספרות ספרות ספרות ספרות ספרות ספרות  16 ספרות

 

 
 שש לטובת צמצום פערים רגשיים וחברתיים   1תוספת של  13
 שש מעבר לתקן   1תוספת של  14
 תוספת של שעת כישורי חיים   15
  שש מעבר לתקן  1תוספת של  16
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