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 זתשע" "להלשנ תשלום לביה"ס

 להורים שלום רב.

גובה כסף מההורים ומעבירו לבית הספר לשימושים השונים, כתקציב שנתי המאושר הגוף ההיא  עמותת ההורים

 באספת עמותה. 

טרם גובש ואושר סופית, הסכומים המצויינים מבוססים על התהנהלות בשנה הנוכחית,  ת תשע"זתקציב העמותה לשנ

 ו ככל שהדבר יידרש בהתאם לתקציב הסופי.ויעודכנ

כל משפחות בית הספר חייבות בחברות בעמותה, המנהלת בשם ההורים יחד עם ההנהלה את תקציב בית הספר ומנהלת 

 אזורי. -כל דין ודברים עם כל גורם חיצוני, בהיותנו בית ספר על

 

 להלן מידע בנושא תשלומים לקראת שנה"ל הבאה:

 מתי ?

)זהו יום שבו התלמידים באים לקחת ספרי  12:00-8:00 -לתשלומים מ יום מרוכז 80/62 ביום ו' , .1

 . (וכד'.. פגישה עם מחנך הכיתה  ,הכנת מערכות ,)ביום זה לא תתאפשר החזרת ספרים(  לימוד

אשר בה יוכלו ההורים להתעדכן בגובה התשלום הנדרש לכל לבירורים, ביום זה תוצב עמדה לנוחות ההורים  .2

 ה ומשם יעברו לעמדת תשלום וזאת על מנת להקל על התורים הארוכים . משפח

 

 דכולנו צריכים להירשם במוע -זכרו

 

 ? כמה

כל , על כל הורה להירשם לעמותה ולהתחייב לשלם את 24.8.08בכפוף להחלטות אסיפת העמותה מיום  .1

 .וריםיגבו יחד עם תשלומי הה לחבר₪  25דמי חבר שנתיים בסך   . תשלומי ההורים

, יכול ההורה להמשיך לעמותה ומילוי הפרטים האישיים בטופס ההצטרפותלעמותה עם הקבלה על תשלום דמי החבר 

  .לשנה זו  ההורים ולהסדיר את תשלומי 

 גובה התשלומים לחטיבות השונות : 

 . ₪ 2,185חנ"מ : ₪,  6,400: (י"ב-ז') חטיבה עליונהש"ח,  5,200חטיבה צעירה וכיתות היסודי:  .1

 )שכר לימוד, ספרי ספריה וכיו"ב(.  מותנה בסילוק חובות העברהסדרת התשלום לשנה זו  .2
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 דרכי תשלום

. ניתן לשלם בצ'קים דחויים, כרטיס אשראי )כרוך 2017ניתן לשלם בעשרה תשלומים, כשהאחרון הוא ביוני  .3

למשלמים  בתוספת תשלום(, או בהוראת קבע )צריך להביא אתכם מהבנק שלכם את הטופס הרלוונטי(.

 .רעון הוראת קבעיקדון עד לפייש לתת גם צ'ק על כל הסכום כפ -בהוראת קבע

 : תשלומים  10 -ועדת כספים החליטה לחלק את התשלומים השנה ל .4

 

 

 

הטפסים במזכירות בית  -חברי העמותה הזקוקים להנחה, יכולים כבר עכשיו למלא בקשה :  ועדת הנחות .5

או  )גם באמצעות הדואר ( 16/7/31עד  עביר  למזכירות בית הספר . את הבקשות יש להובאתר ביה"סהספר 

  יום התשלומים . ל עד  תיתן תשובותעל מנת שהוועדה  , 5.8.16עד  zafi_bir@walla.co.ilבמייל 

 . עד קבלת תשובות מועדת הנחות יש לשלם את כל תשלום שכ"ל  .א

או לא שילמו את  ותיהם מהעברהנחות למשפחות שטרם שלמו חוב נתנהיתלא  .ב

 או לא תרמו ימי עבודה לבי"ס.  תשלומי ההורים במועד

כבעבר, תלמיד שהוריו לא הסדירו את התשלומים )כולל חובות העבר, אם קיימים( לא יקבל ספרים ולא יוכל להכין 

 מערכת. 

מו לא יוכלו להשתתף בטיולים, ביה"ס, ותלמידים שהוריהם לא שיל מירתבנוסף, הוחלט על נקיטת צעדים נוספים לש

יותר ממגמת וכן לא יוכלו להיות משובצים בהמתוקצבות ישירות מתשלומי ההורים, בסמינרים ובפעילויות ייחודיות 

 בתחומים בהם ההוצאה הינה מתקציב תשלומי ההורים. תיכון אחת,

 

 

 

 

 

 וועד העמותה בברכה,                                                                                                                            

שלוםת  חטיבה עליונה חטיבה צעירה וכיתות היסודי 
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