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 בית הספר מקיף חקלאי כדורי -תשלומי הורים שנה"ל תשפ"ב  

תשלומי ההורים לשנת תשפ"ב, גובשו תוך כוונה לקיים פעילות חברתית בשגרה ובהתאם להנחיות משרד 
 החינוך.

 החזרים תשפ"א

הטיול השנתי של תלמידי י"ב תשפ"א(. יחד  נגבתה רק פעימה ראשונה )למעטבשנת הלימודים תשפ"א 
בשל המגבלות והסגרים, נותרו יתרות כספיות בפעילות בשכבות השונות. יתרות אלו יקוזזו  ,עם זאת

 בהתאם לטבלה הבאה: עבור התלמידים שהוריהם שילמו את מלא הסכוםמתשלומי שנה"ל תשפ"ב, 

 מתשלומי תשפ"בסכום שיקוזז ה השכבה

 ין קיזוזיםא ז'  השכב

 200 שכבה ח'
 200 שכבה ט'

 220 שכבה י'
 500 שכבה י"א

 150 ב "שכבה י

 .בנוסף יקוזזו חלק מתשלומי המגמות ששולמו על ידי ההורים לתלמידי י"א וי"ב תשפ"ב 

 תשלומי תשפ"ב 

 תשפ"ב.-ועדת החינוך של הכנסת אישרה את תשלומי ההורים ל

 .ההורים והפיקוח על בית הספריה ע"י הנהגת ישאושרה לגב הטבלה המצ"ב היא הטבלה,

הורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שרות מסוים. באחריות ההורה להודיע על כך בתחילת שנת הלימודים, 
 .לא יצרוך את השרות ובמקרה זה התלמיד

 .על פי מיטב המסורת, אנו נחלק את תיק י"ב לתלמיד שהוריו יסדירו את התשלום

מים מועברים לחשבון עצמאי )תחת שם המועצה האזורית גליל תחתון( אנו מבקשים להבהיר כי כל התשלו
 .המנוהל על ידי משרד רואי חשבון בפיקוח גזבר ועד ההורים ויו"ר הועד

  20.10.21 יש לבצע את התשלום עד לתאריך

 אופן התשלום

אתר תשלומי הורים תשפ"ב  : באופן עצמאי באתר האינטרנט המאובטח קישור 219.5.החל מה -באשראי 
 חקלאי כדורי

 .בבקשה הקפידו על התשלום במועד כדי שהתוכנית החברתית לא תפגע
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 מלגות משרד החינוך

 מוקצה תקציב מיוחד למלגה לתלמידים עם קשיים כלכליים על פי קריטריונים, השנה הגדיל משרד החינוך
את סכום המלגות המוקצה לכל בית ספר. את הבקשה למלגה יש להגיש בטופס המצורף בצרוף כל 

  nataly.s@kadoorie.org.ilלנטלי מזכירת בית הספר 20.10.21 המסמכים עד

 .ועדת מלגות בראשות מנהלת בית הספר, דנה בבקשות

 לוקרים

 לרשות התלמידים להשאלה מתופעלים על ידי חברה עצמאית.  תאים שעומדים

 159-954-54-50טלפון: ב ההתקשרות היא מול החברה בלבד

 
 

 ,וגמר חתימה טובה שנה טובהבברכת 
 יעל שמואלי            שומריפעת             דלית אביגד

 גזברית ועד ההורים     יו"ר ועד ההורים     מנהלת בית הספר 


