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 הורי בית הספר   לכבוד:

 יתרות בחשבון ההורים לסוף שנת הלימודים תש"ף הנדון: 

 הורים יקרים, 

נבקש לעדכן ביחס ליתרות שנותרו בחשבון ההורים של בית הספר בסוף שנת הלימודים תש"ף.  

לבית הספר בתחילת כל שנת  חשבון ההורים הינו החשבון בו מופקדים תשלומי ההורים המשולמים  

הלימודים. בשל ההתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה, בזמן הסגר וגם אחריו, לא עלה בידינו  

לעשות שימוש בחלקים נכבדים מסכומים שנגבו מההורים. במסמך זה אבקש להציג את הסכומים  

 שנוצלו בפועל וכן להציג את דרך הפעולה ביחס ליתרות שנותרו בחשבון. 

, בהתאם לשכבת הגיל בה הם למדו  טבלה המפרטת את הסכום שנוצל עבור כל התלמידים להלן 

 בשנה"ל תש"ף: 

 כיתות ו'   כיתות ה'  כיתות ד'  כיתות ג'   כיתות ב'   פירוט

           תשלומי רשות

 33 33 0 0 33  סל תרבות: הצגות ומופעים

 143 130 126 126 101  בן יום אחד  - טיול שנתי 

       רכישת שירותים מרצון 

 יוזמות פדגוגיות: 
 ערכית - פעילות חברתית,העשרה לימודית 

 אירועים קהילתיים   , דיגיטלי תוכן, ערכות אישיות  

191 145 88 75 129 

 75     מסיבת סיום ו 

 3 3 3 3 3 ועד הורים עירוני וארצי 

 450 412 510 454 405 תל"ן 

 833 653 727 728 733 סה"כ נוצל השנה: 

 
מתבצע באופן אישי ביחס לתשלומים בפועל של הורי התלמיד. הוא לוקח בחשבון  חישוב היתרות 

והנחות שאושרו. לכן, אין בידינו להציג סכום קבוע לעבור כל תלמידי שכבה נתונה.    חובות עבר

 לנוחיותכם, מצורף להודעה זו חוזר התשלומים לשנת תש"ף המתאר את הסכומים שנגבו.  

 נמשיך לפעול בהתאם למתווה הבא: 

כספי  : יקבלו החזר בוגרי כיתות ו' ותלמידים העוזבים את בית הספר בתום שנת הלימודים -

דרך אמצעי התשלום בו שילמו לבית הספר )כרטיס אשראי או המחאה(. מזכירות בית הספר  

 תיצור קשר לתאם איסוף של המחאות מבית הספר.   

 

ה: נרשם זיכוי בחשבון התלמיד  תלמידי יתר השכבות, הממשיכים בבית הספר בשנה הבא -

הבאה )תשפ"א(. יחד עם  תשלומי ההורים לשנת הלימודים  תאשר יופיע במערכת בעת גביי 

חוזר התשלומים העתידי נפיק עבור כל תלמיד דו"ח אישי המתאר את מצב החשבון שלו ובו  

 ניתן יהיה לראות את גובה הזיכוי המדויק. 

 



 

 

 

או באמצעות המייל   03-7234400לבירורים, ניתן לפנות למזכירות בית הספר בטלפון 

limor.da1@tlvedu.org.il . 

 בברכה, 

 אדר ארד 

 מנהל בית הספר 

 


