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 הורים יקרים  שלום, 

. כבעבר, בית החינוך אילן רמון פועל  אנו שמחים לבשר כי חוזר תשלומי הורים תשפ"ג אושר 

וחווייתיים. תהליכים   כדי לקדם ולבסס תהליכי הוראה ולמידה חדשניים, רב תחומיים 

 המאפשרים מיצוי יכולות אישיות לכלל באי בית הספר, חיזוק תחושת שייכות ומצוינות אישית.   

 אנו פועלים רבות כדי לאפשר הוראה מגוונת, מסקרנת, מעשירה ומיטבית.  

בשל כך הושקעה מחשבה רבה בבחירת סל התוכניות והפעילויות החינוכיות, החברתיות  

וצעות לשנה"ל הנוכחית. פעילויות אלו נועד לרווחת התלמידים והתלמידות והן  והערכיות המ

 משלימות ומוסיפות נדבך חשוב לתכנית הלימודית הבית ספרית.  

חוזר התשלומים המפורסם הינו בהלימה לחוזר מנכ"ל תשפ"ג ובאישורה של הנהגת ההורים  

 המוסדית.  

( שילמו את מלוא סכום תשלומי  בהקודמת )תשפ"שימו לב הורים אשר בשנת הלימודים 

זאת כיוון שיתרת התשלומים הלא מנוצלת עברה   . ש"ח 235 בסכום העומד עלההורים זוכו 

 לשנה זו )לנוכח החלטה משותפת עם הנהגת ההורים אשתקד(.  

 

יו"ר הנהגת ההורים ולאחל לכולנו   ורות אופק  עדנה טרגרמןהודות לבהזדמנות זו אבקש ל

 .  בדרך המשותפתהצלחה 
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 שכבת ט'  – פירוט תשלומים 

 סכום לגבייה  מהות הפעילות   שם הסעיף  

 ₪   387 מים לגליל ולגולן    וילמסע שנתי  **טיול שנתי  

***קמפוס  
מקצועות בחירה  

 )תל"ן( 

 

בית ספרנו חרט על דגלו לקדם ולפתח תפיסת עולם המאמינה 
באינטליגנציות מרובות ובתפירת חליפה אישית לכל תלמיד לצד  
מתן אפשרות לקיים תהליכי בחירה לאורך שנת הלימודים. אנו  

רואים בבחירה בסיס איתן לפיתוח תחושת המסוגלות  
 והאחראיות האישית של כל תלמיד ותלמידה.  

לפיכך במסגרת מערכת יום הלימודים הוקצו שעות למידה  
 .   21לפיתוח אישי ורב תחומי המתכתב עם המאה ה

420   ₪ 

* ביטוח תאונות  
 אישיות   

 ₪   69 תשלום ביטוח לכל תלמיד/ה המועבר לעירייה  

.**הנהגת  
 הורים ארצית  

 1.5   ₪ 

** וועד הורים  
 יישובי  

 1.5   ₪ 

הרצאות וסדנאות מניעתיות )פורנוגרפיה וחינוך למיניות   **סל תרבות  
 בריאה, אלימות ברשת( 

 צפיה בסרט דוקומנטרי 
 צפייה בהצגות ובמופעים מוסיקלים  

153   ₪ 

***רכישה  
מרוכזת של  

 שירותים מרצון  

מערכות תקשורת ללמידה מקוונת ולשמירה על קשר שוטף  
 עם הקהילה  

העשרה לימודית חינוכית: קידום עבודה בסביבת למידה  
 מתוקשבת, שבוע למידה אחרת

 העשרה וסדנאות בנושא: מנהיגות, יזמות, מגדר, בחירה  
 

450   ₪ 

 ₪  125  מסיבת סיום  

 ₪   1607  סה"כ לתשלום  

 ₪   – 235 זיכוי משנה"ל תשפ"ב   

  ב תלמידים אשר שלמו את מלוא הסכום בשנה"ל תשפ" 
 מתבקשים לשלם 

1372   ₪ 

 
 * תשלום חובה  

 ** תשלום רשות  
  *** תשלום מרצון                                    
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 דרכים: ה  3יכול להתבצע באמצעות אחת מבין  התשלום
 

   באמצעות הקישורבכרטיס אשראי   א.
 
 . המחאות על פי הפירוט הבא: ב
 

 10.12.22   - ₪    ל  343     -המחאה ראשונה  ע"ס  

 10.1.23   -₪     ל  343     -המחאה שנייה     ע"ס  

 10.02.23   - ₪     ל 343     -המחאה שלישית  ע"ס  

 10.03.23   - ₪    ל  343     -המחאה רביעית   ע"ס  

 חטיבת הביניים ע"ש אילן רמון,  אנא הקפידו לרשום את ההמחאות לפקודת 
 הוכיתתו. .הובגב ההמחאה את שם התלמיד 

 
 

 ב. העברה בנקאית  
 ע"ש חטיבת אילן רמון חשבון הורים.   033059חשבון   647בנק מזרחי טפחות סניף 

 בהערות הפקדה יש לציין את שם התלמיד.ה והכיתה
 
 
 על  מנת לקבל הנחה/מלגה אנא הורידו מאתר ביה"ס, טופס בקשת הנחה.  * 
 10.12.22ת עד לתאריך  את הטופס המלא בצירוף המסמכים המתאימים יש למסור למזכירו   
  
 
 

 
 
 

 
 בברכת שנת לימודים חווייתית, 

 מעצימה ומהנה
 

                                                                                                
                 ורות אופק  עדנה טרגרמן עידו  לביא                                                                          
   ג יו"ר הנהגת הורים תשפ"                                        מנהל ביה"ס                             
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