
 

 

1.9.18 

 לכבוד הורי תלמידינו היקרים

 שלום  וברכה,

 בי"ס בויאר -טבנושא תשלומי הורים לשנה"ל תשע" אגרת להורים

, החורת על דגלו את ערכי אנו שמחים כי בחרתם לשלוח את ילדכם ללמוד בבי"ס בויאר .1
 בנו ומודים לכם על הבעת האמוןחברתית,  -ערכית-המצוינות הלימודית והמצוינות האישית

 ילדנו. -כשותפים לחינוך ילדכם

בית הספר הוכר השנה על ידי משרד החינוך כבית ספר ייחודי  על אזורי בזכות פועלו 
ביצירת מפגש הדדי מפרה בין תלמידים מכל רחבי הארץ ולקידום תלמידיו ממצוינות 

 למנהיגות.

נחנו עושים ככל אנו מודעים כי נושא "תשלומי ההורים" הינו  נטל כבד מבחינה כלכלית , וא .2
יכולתנו להקל עליכם.  הסכומים מאושרים לפי חוזר מנכ"ל שפרסם משרד החינוך בנושא.  

ניתן למצוא את חוזר המנכ"ל בכתובת: 

/S/Applications/Mankal/ChipusMurkavhttp://cms.education.gov.il/EducationCM 

 פירוט נושאי האיגרת : .3

 ייעודם של תשלומי ההורים . .א

 מים של תשלומי ההורים.פירוט  הסכו .ב

 אופן הסדרת התשלום .ג

 בכל שאלה בנושא תשלומי הורים ניתן לפנות למזכירות בית הספר:  .4

פקס:  02-6422696. 02-6420026טלפון:   - הגזברית ולמאיה צ'רניאק ליאור קדוש, המנהלן

02-6439105 

 mazcirot.boyar@boyar.org.ilדוא"ל: ,91162, ירושלים 16252, ת.ד. 1רח' תורה ועבודה כתובת:  

הורים שטרם הסדירו את התשלום לשנה"ל תשע"ז מתבקשים לעשות זאת במהירות  .5

 האפשרית.

 8201/12/13למזכירות בי"ס עד לתאריך  יש להחזיר החתוםאת חוזר התשלומים  .6
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 ייעוד תשלומי ההורים: .א

משרד החינוך מתקצב את בתי הספר בשעות הליבה המחייבות. תשלומי ההורים משמשים 

"י משרד החינוך או את בית הספר לצורך מתן תוכניות  ושירותים שאינם ממומנים ע

 הרשות המקומית, והם כפופים לנהלי משרד החינוך המתפרסמים מדי שנה .

  הפעילות  -)טיולים, פעולות תרבות וכו'( תרבותית-פעילות חברתיתתשלומי רשות עבור

וחשוב ערכית של בית הספר הינו נדבך מרכזי בתפיסת עולמו החינוכית, -החברתית

ביותר לחינוך ילדינו ולהתפתחותם. על פי נהלי משרד החינוך, פעילות זו ממומנת ע"י 

ת, יודיע על כך מראש בכתב ההורים. הורה שאינו מעוניין שבנו/בתו ישתתפו בפעילו

 להנהלת בית הספר.

 עבור שירותים/מוצרים הניתנים לתלמידים: חוברות וצרכי  -רכישת שירותים מרצון

 לימוד, תוכנות ולומדות למחשב, פרויקטים לימודיים, כרטיס חכם, מערכת משוב, וכו'. 

  )ית לימודים התוכנית הלימודית של בי"ס הינה תוכנ -תל"ן )תוכנית לימודים נוספת

מורחבת )מעבר לתוכנית הלימודים הבסיסית שממומנת ע"י משרד החינוך(, המעניקה 

לתלמידים מגוון רחב של מקצועות למידה ומעשירה את עולמם הלימודי והאישי. 

 .תוספת  זו היא חלק אינטגרלי ממערכת השעות של בית הספר

 חום הרשות המקומית בה ללמוד מחוץ לתמיוזמתו תלמיד/ה שבחר  -אגרת תלמידי חוץ

כי ביה"ס  ולא המציא אישור מהרשות השולחתהוא מתגורר )למעט תלמיד פנימיה( 

שלמו הוריו את ייהיה זכאי לגבות מהרשות השולחת "תשלום עבור תלמידי חוץ", 

 האגרה השנתית.

 במסגרת תוכנית בסיכום עם עירית ירושלים, התלמידים  לומדים  -תוכנית תקשוב

טאבלט מעיריית ירושלים במחיר גרת התוכנית תהיה אפשרות לרכוש התקשוב. במס

שנים. המחיר כולל את הטאבלט, החומר הלימודי,  3במשך לשנה, ₪  700מסובסד של 

 וביטוח. 

 התשלום יהיה לפני תחילת שנה הלימודים. והאגודה תעבירו לעירית ירושלים.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ע"טסכומי תשלומי ההורים תש .ב

 יב יא י ט ח ז ) הסעיף בחוזר מנכל(פרטים  סוג

 0 0 0 0 3,827   3,827     (2.2מוכר שאינו רשמי *)-שכר לימוד שכר לימוד

תשלומי 

 רשות

 176 176 176 165 149 149  סל תרבות(4.6)  

 200 0 0 0 0 0 ( 4.7מסיבת סיום   )

 24 24 24 24 24 24 ( 4.7מסיבת כיתתיות ) 

 616 513 513 387 387 387 ( 4.3טיולים ) 

   150 150 150 150   ( 4.3של"ח ) 

רכישה 

 ( 5רותים מרצון ) סעיף ירכישת ש מרוכזת
450 450 450 450 450 450 

תל"ן 

)תוכנית 

 לימודים(

 1150 1150 1150 1150 1060 1060 שעות תלן רגיל**

 2070 2070 2070 2070     שעות תלן ייחודי**

 600 600 600 600     ( 4.5.2צ )אחה"הפעלת המוסד 

 תשלומיםסה"כ 
5,897 

6,047 4,996 5,133 5,133 5,286 

, למרות שבית הספר מחויב 70%של  מוכר שאינו רשמי ומתוקצבות ע"י משרד החינוך בסכום חלקי הן*שכבות ז' וח' 
בתוספת תקורה מוכרת  שאינו מתוקצב בשעות התקן, הוא בגין ההפרששכר הלימוד ללמד את מלוא שעות התקן. 

 2.2.1א סעיף  12תשע"ד בהתאם לחוזר מנכ"ל 

 , תעריף שעת התל"ן נגזרת ממס' התלמידים בכיתה.3של חוזר מנכ"ל תשע"ו/ 2.3**בהתאם לסעיף 

כן יובהר כי גביית תשלומי המפורטים לעיל, יצוין כי ועד ההורים הבית ספרי אישר את הסכומים 
ולאישורו של משרד החינוך, ועקב כך עשויים לחול שינויים במהלך  הורים כפופה לשינוי מדיניות

 שנת הלימודים.

 אופן הסדרת התשלום   .ג

 למען הסדר, אנו מבקשים מאד להסדיר את אופן התשלום כבר בעת הרישום.

 אפשרויות התשלום: .1

יש להביא את הטופס ואישור בנקאי להקמת הרשאה ,  -בהוראת קבע בבנקתשלום  .א

 תלמיד ושם המוסד. מצ"ב הטופס.תוך ציון שם ה

 .10/6/19ועד  10/9/18 תאריךחל מתשלומים שווים חודשיים ה 10-התשלום יגבה ב

 דחויים לפקודת "האגודה לקידום החינוך". שיקים 10תשלום מראש באמצעות  .ב



 

 

 הנחה. ניתן להעביר תשלום במזומן 5%, מעניק  /1830/10עד  במזומןתשלום  .ג

העברה בנקאית לחשבון בנק  ע"ש "האגודה לקידום  למשרד בית הספר, או לבצע

. )במקרה זה יש לשלוח בפקס 11800, חשבון 069, סניף 11החינוך": בנק דיסקונט 

 את הספח של ההעברה בנקאית לבית הספר בציון שם התלמיד וכיתה(.

 ניתן לקבל את הטופס הרלוונטי במזכירות בית הספר.  - בכרטיס אשראיתשלום  .ד

 ניתן לקבל מידע ממזכירות בית הספר.-או הנחה מסיבות כלכליות הנחת אחים,  .2

ישלם בהתאם לתוכנית הלימודים הנוספת שמתקיימת בכיתה  -בכיתה מקדמת  תלמיד .3

 שלו.

 בעמוד הראשון. 4ראו סעיף להעברת התשלום, פרטים נוספים ויצירת קשר:  .4

 

             

 בברכת שנת לימודים טובה ומבורכת,

 וךדפנה מנשה בר

 הצהרת ההורים:

הריני מאשר בחתימתי את תוכן נספח  התשלומים, ובוחר לרכוש עבור ילדי את השירותים הנוספים 

המוצעים בבית הספר, ובהם רכישת שירותים מרצון, תשלומי רשות, ותכנית לימודים נוספת )לרבות מרכזי 

 העשרה ולמידה(.

   טכיתה בתשע"   תעודת זהות   שם התלמיד/ה:

   תאריך   חתימה   אב/ אם:שם ה

 

 

 


