איגרת תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ח
שכבת כתות ז'
נכון לתאריך 27.9.17
עפ"י חוזר מנכ"ל ובהסכמת ועד הורים ובאישור מפקחת ביה"ס
שם ביה"ס – רון ארד ברוח הייטק היי רחובות
 .1תשלומי החובה והרשות:
סוג התשלום
תשלום חובה
תשלומי רשות

סעיפי משנה

סכום לתשלום

ביטוח תאונות אישיות
 .1סל תרבות
 .2מסיבות כיתתיות
.3טיול שנתי (יומיים)

49
149
24
387

השאלת ספרי לימוד

₪ 280

₪ 280

₪ 889

₪ 889

סה"כ תשלומי חובה ורשות

₪
₪
₪
₪

לפי חוזר מנכ"ל
₪ 49
₪ 149
₪ 24
₪ 387

 .2רכישה מרוכזת של שירותים וציוד אישי לתלמיד
סעיף
 .1ערבי תוצרים
.2סיורים לימודיים הוראה חוץ כיתתית
.3העשרת סביבה לימודית מתוקשבת
 .4פעילות בנושא שנתי ערכי
סה"כ רכישה מרוכזת של שירותים
סה"כ לתשלום

סכום

לפי חוזר מנכ"ל

₪ 140
₪ 100
₪ 100
₪ 100
 440ש"ח

₪ 440
 1,329ש"ח

 תל"ן במסגרת קורסי מצוינות -תהיה גבייה נפרדת ₪ 400

הסדר תשלומים:
 .1ניתן לשלם במזכירות ביה"ס בצ'ק או במזומן בימים א'-ה' בין השעות .8:00-15:00
לנוחיותכם ,ניתן להעביר את ההמחאות או מזומן עם הילדים במעטפה סגורה בציון שם הילד
והכיתה  ,על השיקים יהיה כתוב:
לפקודת  :בית -ספר הייטק הי .
ניתן לחלק את הסכום ל 4-תשלומים ליום עשירי בכל חודש.
כמו כן ניתן לשלם בכרטיס אשראי באופן עצמאי באתר מיני פיי.
(קבלות יהיו זמינות לילדים במזכירות יום אחרי התשלום)
 .1נכנסים בגוגל למיני פיי
 .2לוחצים על בתי ספר
 .3מזינים את הקוד של בית ספר הייטק היי 2502680
 .4פרטי התלמיד ותשלום

 בקשות להנחה  -למשפחות עם קשיים כלכליים  -ניתן להגיש במזכירות בית הספר
עד לתאריך  10.11.17מצ"ב טופסי ההנחה ,יש לספק את כל הנתונים כמופיע
בטפסי הבקשות ,בקשות שיגיעו לאחר מכן לא יתקבלו.
באתר בית הספר יופיעו טפסים לבקשות הנחה וכן קישור לתשלום במיני פיי.
בכבוד רב
קרן שחל
מנהלת תיכון ע"ש רון ארד ברוח הייטק היי

איגרת תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ח
שכבת כתות ח'
נכון לתאריך 27.9.17
עפ"י חוזר מנכ"ל ובהסכמת ועד הורים ובאישור מפקחת ביה"ס
שם ביה"ס – רון ארד ברוח הייטק היי רחובות
.1תשלומי החובה והרשות:
סוג התשלום
תשלום חובה

סכום
לתשלום
₪
49

סעיפי משנה
ביטוח תאונות אישיות
 .1סל תרבות
 .2מסיבות כיתתיות
 .3טיול שנתי (ליומיים)
.4ימי שדה

149
24
387
150

השאלת ספרי לימוד
סה"כ תשלומי חובה ורשות

₪
₪
₪
₪

 280ש"ח
₪ 1039

.2רכישה מרוכזת של שירותים וציוד אישי לתלמיד
סעיף

סכום

 .1ערבי תוצרים
 .2העשרת סביבה לימודית מתוקשבת
.3סיורים לימודיים למידה חוץ כיתתית
 .4נושא שנתי ערכי
סה"כ רכישה מרוכזת של שירותים

140
100
100
100
440

סה"כ לתשלום

לפי חוזר
מנכ"ל
₪
₪
₪
₪
₪

₪ 450

 1,479ש"ח

 תל"ן במסגרת קורסי מצוינות -תהיה גבייה נפרדת  400ש"ח

לפי חוזר
מנכ"ל
₪ 49
₪ 149
₪ 24
₪ 387
₪ 150
₪ 280
₪ 1039

הסדר תשלומים:
 .3ניתן לשלם במזכירות ביה"ס בצ'ק או במזומן בימים א'-ה' בין השעות .8:00-15:00
לנוחיותכם ,ניתן להעביר את ההמחאות או מזומן עם הילדים במעטפה סגורה בציון שם הילד
והכיתה  ,על השיקים יהיה כתוב:
לפקודת  :בית -ספר הייטק הי .
ניתן לחלק את הסכום ל 4-תשלומים ליום עשירי בכל חודש.
כמו כן ניתן לשלם בכרטיס אשראי באופן עצמאי באתר מיני פיי.
(קבלות יהיו זמינות לילדים במזכירות יום אחרי התשלום)
 .1נכנסים בגוגל למיני פיי
 .2לוחצים על בתי ספר
 .3מזינים את הקוד של בית ספר הייטק היי 2502680
 .4פרטי התלמיד ותשלום

 בקשות להנחה  -למשפחות עם קשיים כלכליים  -ניתן להגיש במזכירות בית הספר
עד לתאריך  10.11.17מצ"ב טופסי ההנחה ,יש לספק את כל הנתונים כמופיע
בטפסי הבקשות ,בקשות שיגיעו לאחר מכן לא יתקבלו.
באתר בית הספר יופיעו טפסים לבקשות הנחה וכן קישור לתשלום במיני פיי.
בכבוד רב
קרן שחל
מנהלת תיכון ע"ש רון ארד ברוח הייטק היי

איגרת תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ח
שכבת כתות ט'
נכון לתאריך 27.9.17
עפ"י חוזר מנכ"ל ובהסכמת ועד הורים ובאישור מפקחת ביה"ס
שם ביה"ס – רון ארד ברוח הייטק היי רחובות
 .1תשלומי החובה והרשות:
סוג התשלום

סכום לתשלום

סעיפי משנה

תשלום חובה

ביטוח תאונות אישיות

49

₪

תשלומי רשות

 .1סל תרבות
 .2מסיבות כיתתיות
 .3טיול שנתי

165
24
387

₪
₪
₪

השאלת ספרי לימוד

₪ 280
905

סה"כ תשלומי רשות וחובה

לפי חוזר
מנכ"ל
₪ 49
₪ 165
₪ 24
₪ 387
₪ 280

₪

₪ 905

 .2רכישה מרוכזת של שירותים וציוד אישי לתלמיד
סעיף
 .1ערבי תוצרים
 .2העשרה סביבתית מתוקשבת
 . 3סיורים לימודיים
 .4נושא שנתי חינוך ערכי
 .5מסיבת סוף שנה
סה"כ רכישה מרוכזת של שירותים

סכום
₪ 140
₪ 100
₪ 100
₪ 60
₪ 50
₪ 450

לפי חוזר
מנכ"ל
₪ 140
₪ 100
₪ 100
₪ 60
₪ 50
₪ 450

₪ 1,355
סה"כ לתשלום
 תל"ן במסגרת קורסי מצוינות -תהיה גבייה נפרדת  400ש"ח

הסדר תשלומים:
 .3ניתן לשלם במזכירות ביה"ס בצ'ק או במזומן בימים א'-ה' בין השעות .8:00-15:00
לנוחיותכם ,ניתן להעביר את ההמחאות או מזומן עם הילדים במעטפה סגורה בציון שם הילד
והכיתה  ,על השיקים יהיה כתוב:
לפקודת  :בית -ספר הייטק הי .
ניתן לחלק את הסכום ל 4-תשלומים ליום עשירי בכל חודש.
כמו כן ניתן לשלם בכרטיס אשראי באופן עצמאי באתר מיני פיי.
(קבלות יהיו זמינות לילדים במזכירות יום אחרי התשלום)
 .1נכנסים בגוגל למיני פיי
 .2לוחצים על בתי ספר
 .3מזינים את הקוד של בית ספר הייטק היי 2502680
 .4פרטי התלמיד ותשלום

 בקשות להנחה  -למשפחות עם קשיים כלכליים  -ניתן להגיש במזכירות בית הספר
עד לתאריך  10.11.17מצ"ב טופסי ההנחה ,יש לספק את כל הנתונים כמופיע
בטפסי הבקשות ,בקשות שיגיעו לאחר מכן לא יתקבלו.
באתר בית הספר יופיעו טפסים לבקשות הנחה וכן קישור לתשלום במיני פיי.
בכבוד רב
קרן שחל
מנהלת תיכון ע"ש רון ארד ברוח הייטק היי

איגרת תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ח
שכבת כתות י'
נכון לתאריך 27.9.17
עפ"י חוזר מנכ"ל ובהסכמת ועד הורים ובאישור מפקחת ביה"ס
שם ביה"ס – רון ארד ברוח הייטק היי רחובות
 .1תשלומי החובה והרשות:
סעיפי משנה

סוג התשלום

סכום לתשלום

לפי חוזר מנכ"ל

תשלום חובה

ביטוח תאונות אישיות

49

₪

₪ 49

תשלומי
רשות

 .1סל תרבות
 .2מסיבות כיתתיות
 .3טיול שנתי
השאלת ספרי לימוד

176
24
513
₪ 320

₪
₪
₪

₪ 176
₪ 24
₪ 513
₪ 320

סה"כ תשלומי חובה ורשות

₪ 1082

₪ 1082

 .2רכישה מרוכזת של שרותים וציוד אישי לתלמיד
סעיף
 .1ערבי תוצרים
 .2תכניות לימודיות חינוכיות וסביבת למידה
מתוקשבת.
 .3סיורים לימודיים
 .4חינוך ערכי
סה"כ רכישה מרוכזת של שירותים
סה"כ לתשלום

סכום
₪ 140
₪ 100

לפי חוזר מנכ"ל
₪ 140
₪ 100

₪ 100
₪ 60
₪ 400

₪ 100
₪ 60
₪ 400
₪ 1482

 תל"ן במסגרת קורסי מצוינות -תהיה גבייה נפרדת  400ש"ח
תוספת למגמות יחודיות – שכבת י'
שנה"ל תשע"ח

מקצועות לימוד
יזמות חברתית

פירוט
סיורים לימודיים

עלות
₪ 330

מדעי כדור הארץ

סיורים לימודיים

₪ 150

מס' תשלומים
ניתן לשלם בהמחאה או
במזומן בתשלום אחד לא
יאוחר מ 1.12.17
ניתן לשלם בהמחאה או
במזומן בתשלום אחד לא
יאוחר מ 1.12.17

הסדר תשלומים:
 .3ניתן לשלם במזכירות ביה"ס בצ'ק או במזומן בימים א'-ה' בין השעות .8:00-15:00
לנוחיותכם ,ניתן להעביר את ההמחאות או מזומן עם הילדים במעטפה סגורה בציון שם הילד
והכיתה  ,על השיקים יהיה כתוב:
לפקודת  :בית -ספר הייטק הי .
ניתן לחלק את הסכום ל 4-תשלומים ליום עשירי בכל חודש.
כמו כן ניתן לשלם בכרטיס אשראי באופן עצמאי באתר מיני פיי.
(קבלות יהיו זמינות לילדים במזכירות יום אחרי התשלום)
 .1נכנסים בגוגל למיני פיי
 .2לוחצים על בתי ספר
 .3מזינים את הקוד של בית ספר הייטק היי 2502680
 .4פרטי התלמיד ותשלום

 בקשות להנחה  -למשפחות עם קשיים כלכליים  -ניתן להגיש במזכירות בית הספר
עד לתאריך  10.11.17מצ"ב טופסי ההנחה ,יש לספק את כל הנתונים כמופיע
בטפסי הבקשות ,בקשות שיגיעו לאחר מכן לא יתקבלו.
באתר בית הספר יופיעו טפסים לבקשות הנחה וכן קישור לתשלום במיני פיי.
בכבוד רב
קרן שחל
מנהלת תיכון ע"ש רון ארד ברוח הייטק היי

בקשה לקבלת מלגת סיוע בתשלומי הורים – שנה"ל תשע"ח

תאריך________ :
לכבוד בית הספר______________ :
א .פרטים אישיים
שם התלמיד _______________:שם משפחה  ____________ :מספר ת.ז____________ :.
כיתה_____________ :
מספר טלפון
מספר טלפון נייד (אם)
מספר טלפון נייד (אב)
מספר הילדים מתחת לגיל  ,18בבית ההורים________ :
יש לצרף צילום ת.ז  +ספח
ב .הכנסות המשפחה
סה"כ משכר עבודה או מעסק עצמאי וקצבאות שונות (למעט קצבת ילדים) ,שכר ברוטו:
ממוצע הכנסות של  3חודשים
אחרונים
האב
האם
הערה:
יש לצרף העתקים של תלושי שכר משלושת החודשים האחרונים.
לעצמאים  -יש לחשב את ההכנסה השנתית מן הדו"ח למס הכנסה ,לחלק ל12-
ג .נתונים כללים:
דרגת זכאות א' מלשכת הרווחה

לא

כן  -יש לצרף אישור מתאים

נימוקים לבקשת המלגה:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

