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 9102 אוגוסט                                                וברכה שלום יקרים הורים

 

 הצוות ואת התלמידים את ובשמחה בברכה ומקבל שעריו את פותח "החולה עמק" המשותף החינוך בית

 .הקיץ חופשת במהלך תוכננוש ופדגוגיות חינוכיות בתוכניות העשירה ,ף"תש הלימודים לשנת החינוכי

 משמעותית שנהו וקלה מהירה התאקלמות מאחלת אני ",החולה עמק" יתב אל' ז שכבה של בואה ברוך

 .ומצמיחה

הצלחה לרחל  ברכות לכניסתה של נילי הס אשכנזי לתפקיד מנהלת הבית הצעיר. תודה לבבית וברכת

 ענברי בהמשך דרכה בבית הספר.

 של מיטבית למידה לקידום הותאמו שונים ומכלולים הספר בבית מרעננים חידושים נערכו השנה גם

 .האכפתיות עלו המאמץ על והמנהלה הצוות אנשיל רבה תודה .הצוות אנשי שלו התלמידים

 לכל הרלוונטיים הצוות אנשי י"ע בהמשך תתפרסמנה שכבה כל של והחברתיות הפדגוגיות התוכניות

 . גיל שכבת

על בעלי  למידע בסיס ויהווה הספר בית לקהילת יתפרסם המעודכן ספרי הבית האוגדן שנה בכל כמו

כמו כן, אתר בית הספר מתעדכן  .הלימודים שנת במהלך הספר בית בחיי הקשורים נהליםתפקידים ועל 

 בימים אלו וקיים בו מידע רב על בית הספר.

 והוא, וסקרנות התלהבות, שמחה מתוך ומשיג הלומד, ועצמאי ערכי אדם על מדברשלנו  הספר בית חזון

 .ישראל במדינת ראוי אזרח

 

http://www.emek.org.il/
mailto:emek@emek.org.il
mailto:emek@emek.org.il


  

                                                     
 

 

 
 

1821491-13פקס  – 1831491-13טלפון  – 15121מיקוד  –דואר כפר בלום  –בית חינוך משותף  "עמק החולה"  

http://www.emek.org.il :דואר אלקטרוני    emek@emek.org.il :אתר אינטרנט  
  

 

 

 

 

 

, הלימודי בתחום במיטבם להיות לשאיפה ותלמיד תלמידה כל להוביל היא הספר בבית שלנו העל מטרת

 כמו. המורה /המדיל מה על ופחות ה/התלמיד ה/מדל מה על מיוחד דגש נשים כך לשם .והרגשי החברתי

 .כולם עבור מיטבי אקלים בנית ועל ,הספר בית באי כל בין מקרבת תקשורת על דגש נשים, כן

 מאמינים אנו. הילדים של קידוםהו החינוך במשימת שלנו מלאים שותפים בכם רואים אנו, יקרים הורים

כדי  בהם לתמיכהוכן  ,מהתלמידים נכונה לדרישה ההכרחי הבסיס היאאתכם  שלנו המלאה השותפותש

 . שיצליחו

 מכתבים במייל גם לקבל שתוכלו מנת על במערכת ידועה שלכם המייל שכתובת הכיתות מחנכי עם וודאו

 . השנה לאורך הספר מבית ומסרים

 

 תשלומי את גובים אנו .ובמלגות ף"תש לשנת ההורים תשלומיב שוריםהק מסמכים בזאת מצורפים

 . החוק י"עפ ההורים

 .ספרית הבית הנהגהה ר"יו ידי עלו הספר בית מפקחת ידי על  מאושרים הגבייה סכומי

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בהסדרת תשלומי ההורים על מנת שנוכל לפתוח את שנת 

  הלימודים כראוי.
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 ף"תשלקראת שנת הלימודים  לימוד ספרי חלוקת

 

 

 .התשלום הסדרת לאחר חלוקת הספרים תתקיים במועדים הבאים ובשעות המצורפות

 

 21-09:11:/,  09:21-01:11  ( //99) ה יום

   21-09:11:/,  09:21-01:21  (//92) ב יום

   21-09:11:/,  09:21-01:21  (//91) ג יום

 21-09:11:/,  09:21-01:11  (///9) ד יום

 21-09:11:/,  09:21-01:11  (//92) ה יום

 

 ספרים החזרת או קודמים ספרים החזרת אי בגין חובות תשלום באישור מותנית הספרים קבלת
 .תקינים לא

 /00 שלוחה  10-22002/0: נוספים לבירורים

 

 

 (לוקרים) ציוד אחסון תאי

 

 מכתב מצורף.  לתלמידים ואיכותי מקצועי שירות שתעניק" לי תא" חברת ידי על הבאה בשנה גם יתנהל הלוקרים שירות

 .החברה מטעם מסביר

 

 .ועניין שאלה בכל כתובת לכם מהווה הספר בית צוות

 

   ומוצלחת טובה שנהו, ובטוחה נעימה חופשה המשך לכולם מאחלת אני

 

 

 בז עדנה

 משותףהמנהלת בית החינוך מ

 החולה" "עמק
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 הכנסת של החינוך וועדת י"ע המאושר - ף"תש הלימודים  לשנת הורים תשלומי

 

 וסיורים שנתיים טיולים, בגרויות על תשלום לרבות התלמיד הוצאות כל את כולל הלימוד שכר 

 .ועוד ספרים, העשרה תכניות, מיוחדות לימוד תכניות, חינוכיים לימודיים

 המוניציפלית הרשות באחריות( הסעות כולל אינו הלימוד שכר(. 

 מכתב ולאחר, השנה של הראשונה המחצית במשך כלשהי מסיבה לימודיו את הפסיק תלמיד אם 

 .הלימוד משכר יחסי להחזר זכאי יהיה, ההורים של אישור

 הלימוד שכר יוחזר לא -השנייה  המחצית במהלך לימודיו את הפסיק התלמיד אם. 

 הלימוד משכר ₪ 911 של הנחה תינתן - במשפחה לישיש לתלמיד: הנחות. 

 קבע הוראת/  מזומן( / הטלפון דרך אוו/ ישיר) אשראי כרטיס/  ק'בצ לשלם ניתן: תשלום תנאי . 

 .האמצעים בכל לתשלום לרשותכם עומדת העליון הגליל האזורית במועצה הגביה מחלקת

 מועצה: לפקודת לכתוב יש השיקים על . 2/9191-2/9102 לחודשים שווים תשלומים 01 לעד התשלום את לפרוס ניתן

 .העליון הגליל אזורית
 11:/-09:11 השעות בין, 0-10//02/0001/0292/0220//22/019/02/002: במועצה הגביה' במח לתשלום טלפון
 .012 שלוחה 10-22002/0 הדס: ח"הנהל לפנות ניתן לבירורים, (קהל קבלת אין' ג בימי) 02:11-02:11-ו

 .11:/-01:11 השעות בין ה-א בימים 012 שלוחה 22002/0-10 בהנהלת חשבונות של ביה"ס לתשלום טלפון

 הלימוד ספרי חלוקת בימי בספריה או המנהלה בבניין החשבונות בהנהלת הורים תשלומי להסדיר יהיה ניתן השנה גם

 .הקיץ חופשת במהלך

 . השנה לפתיחת כראוי להתארגן שנוכל כדי וזאת, 02./92.1 לתאריך עד לשלם יש ההורים תשלומי את
 .ולתשלום ספרים ללקיחת הספר לבית להגיע שניתן מועדים ראו

 

 פורייה לימודים שנת לכולם מאחלים

 בברכה

 

 נורדורית מו                             גיא אשכנזי                                                
 

יו"ר הנהגת הורים                                                                     מנהלנית ביה"ס

  העתק: איריס בן שלום, מנהלת מח' הגביה

http://www.emek.org.il/
mailto:emek@emek.org.il
mailto:emek@emek.org.il


  

                                                     
 

 

 
 

1821491-13פקס  – 1831491-13טלפון  – 15121מיקוד  –דואר כפר בלום  –בית חינוך משותף  "עמק החולה"  

http://www.emek.org.il :דואר אלקטרוני    emek@emek.org.il :אתר אינטרנט  
  

 

 ף"תשתשלומי הורים 

 

 י"במחזור  א"מחזור י מחזור י' מחזור ט' מחזור ח' 'זמחזור  סעיף

       תשלומי חובה

 02 02 02 02 02 02 ביטוח תאונות אישיות

       תשלומי רשות

 012 012 012 021 002 002 סל תרבות

 291 291 291 9/1 9/1 9/1 השאלת ספרי לימוד

עלות טיול  –טיולים שנתיים 

 תלמידים 01באוטובוס של 
2/1 2/1 2/1 102 102 202 

 רכישה מרוכזת של שירותים ושל

ציוד אישי לתלמיד מרצון וסיורים 

 לימודיים

011 011 011 011 011 011 

 )תכנית לימודים נוספת ( תל"ן

 פירוט תל"ן לפי מגמות בהמשך
//1 //1 291 //1 //1 101 

 911      אירוע סיום י"ב

 9,190 9,221 9,221 9,910 9,021 9,021 סה"כ 

 
 

 יב יא י מגמות
 111 222 222 אומנות )עיצוב(

 111 222 222 תיאטרון
 111 2/2 222 קולנוע

 221 1/2 1/2 גיאוגרפיה
 111 122 122 ביולוגיה
 122 122 122 רפואה
 122 122 122 כימיה

 211 022 022 (ניהול עסקי)לא מב"ר    
 111 122 122 מכטרוניקה

 222 222 222 יקהפיס
 022 022 022 מוסיקה

 211 211 211 חינוך גופני
 
 

 .     ₪ 001ט   -ח-תת מצוינות  זט"ב:  כח
 ₪ 911   ח-עתודת ספורט  ז             

 
 

 ה"סיט הוצאות המגמות ניתן לקבל בבפירו
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 בלבד, ולא משלמים הסעות ואגרות ילדי חוץ, ₪ 9,111תלמידי חינוך מיוחד שעברו ועדת השמה משלמים 

 רשות החינוך משלמת תשלומים אלו.אלא 

 
 הנחות ומלגות

 :הספר, תינתן הנחה על פי הפירוט הבאעל מנת להקל על משפחות להן יש מספר ילדים בבית 
 שח הנחה 911עם שלושה אחים הלומדים בבית הספר: סה"כ למשפחה 

 שח הנחה 111עם ארבעה אחים הלומדים בבית הספר: סה"כ למשפחה 
 

 . חובה לצרף לטופס את המסמכים הבאים:ף"תשמצורף טופס בקשה מיוחד לבקשת מלגה לקראת שנת הלימודים 

יש להגיש  הבקשהאת מיוחדים.  במקרים הרווחה ממחלקת מכתב וכן, אחרונים שכר תלושי 2 ,ספחו זהות.ת צילום
 .9102 ספטמבר מסוף יאוחר לא לידי המחנכים

 
 בחוזר מנכ"ל ממליץ משרד  החינוך על הקצאת זמן לטיולים באורכים שונים.  - סיורים לימודיים

 וסיורים ע"פ תכנון אשר עלותם מחושבת בהתאם לחוזרי מנכ"ל.על  פי תכנית ביה"ס ייערכו בביה"ס טיולים 
 

 כללי
בנוסף לאגרת החינוך הכללית, נדרשים ההורים לשלם תשלומים נוספים אשר חלים אך ורק לגבי ילדיהם, בנסיבות כפי 

 שיפורטו להלן. 
  

תוספות אשר נגבות בנוסף  על פי ההוראות המחייבות את בית הספר, כל התוספות הייחודיות המפורטות לעיל, הינן
לאגרת הלימוד הכללית ואשר אינן חלק ממנה. במועד ההרשמה, יערך חשבון סופי ומדויק לכל תלמיד אשר יכלול את 

 התוספות הייחודיות, אשר חלות עליו בנוסף לאגרת הלימוד הכללית.
  

 הסעות לבית הספר
נות לתלמידים מבבית ספר עמק החולה, אינן מממספר רשויות מקומיות אשר מאפשרות לתלמידים מתחומן ללמוד 

 הסעה. בית הספר לקח על עצמו לארגן לאותם תלמידים הסעה ואף מממן על חשבונו חלק ממנה. 
הוריהם של תלמידים אשר מגיעים מהרשויות שיפורטו להלן ישלמו לבית הספר עלות הסעה מסובסדת האמורה 

 כדלקמן:
 לתלמיד לשנה     ₪ 9,911    סך של  -ראש פינה 

 לתלמיד לשנה     ₪ 0,111    של  סך -קריית שמונה 
 לתלמיד לשנה     ₪ 0,111    של סך  -מטולה
 לתלמיד לשנה     ₪ 9,011סך של      -צפת 

 לתלמיד לשנה     ₪ 0,911סך של      -חצור הגלילית
 

 אגרת תלמידי חוץ
על פי החוק, רשות מקומית אשר שולחת תלמידים ללמוד בתחומי רשות מקומית אחרת משלמת לאותה רשות קולטת 

  חלה אגרה זו על ההורים.אגרת תלמיד חוץ. במקרה בו התלמיד מגיע לרשות הקולטת מיוזמתו, 
תלמידים אשר מגיעים מהרשויות המפורטות להלן, נדרשים לשלם בנוסף לאגרת החינוך אשר נקבעת על ידי משרד 

 : קריית שמונה, צפת, עמוקה, חצור הגלילית, יסוד המעלה.ש"ח 19/אגרת תלמיד חוץ בסך החינוך, 
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 להורים שלום,

 

בבה"ס עמק החולה יש שירות השכרת לוקרים וזאת על מנת לסייע לתלמידים ולתרום לסדר וארגון בציוד הלימודי,  

 והקלה משמעותית של נשיאת ציוד של ילדכם )אחסון חומרי לימוד(.לאחריות אישית 

 לי", חברת השכרת לוקרים הפועלת ברוב בתי הספר באזורנו.-בה"ס מתקשר עם חברת "תא

לי" תשכיר לתלמידים את הלוקרים בהתאם לכמות הנדרשת ותספק לילדך שירותי ניהול ואחזקה למשך כל -חברת "תא

 שנת הלימודים. 

צבת הלוקרים בבית הספר, חלוקת טפסי רישום והסברה בכיתות התלמידים, ניהול חלוקת התאים הכולל את שרות זה 

תיקוני אחזקה  ,ניוד הלוקרים בהתאם לכיתות הלימודלתלמידים מידי שנה, הדרכת התלמידים בשימוש במנעול האישי, 

 ותפעול במשך כל השנה עפ"י קריאות השירות.

 ה. לשנ 21₪מחיר השכרה הינו 

שיוחזר עם החזרת התא והמנעול בגמר תקופת  91₪בנוסף יסופק מנעול קומבינציה לכל תלמיד כנגד דמי שימוש בסך 

 ךלא צריבסוף שנת הלימודים, כספי עבורו החזר  ולא קיבל ,חלפהמנעול קומבינציה בשנה ש רכשתלמיד שהשירות. 

 דמי שימוש פעם נוספת. לשלם

  https://talilocker.com במידה והנך מעוניין בהשכרת תא לבנך / בתך יש להיכנס לאתר

         /21-/0-122-11לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות למוקד תא לי: 
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 ף"תשבקשה למלגה 

 __________________  מספר נייד______שם אם+ משפחה _______________

 __________________ מספר נייד________+ משפחה______________שם אב

 ישוב____________________________  ___כתובת______

 , בבית ההורים______________ )יש לצרף צילום ספח של ת.ז(.19מספר הילדים מתחת לגיל 

 מבקש מלגה עבור:

 שם התלמיד______________ת.ז. ______________כיתה_________  .1

 שם התלמיד______________ת.ז.______________ כיתה_________ .2

 ___ת.ז.______________ כיתה_________שם התלמיד___________ .3

 הכנסות ברוטו של המשפחה )סה"כ משכר עבודה או עצמאי וקצבאות שונות )למעט קצבת ילדים(:

 

 

 

 

 

 3ממוצע הכנסות 

חודשים אחרונים 

 )ברוטו(
  אב

  אם

 

 מטופל בלשכת הרווחה:     כן           /            לא            )הקף בעיגול(

 לבקשה: הסיבות

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ __________ 

 ,בברכה

 שם מבקש המלגה_________________ חתימה________________

 .בקשה ללא מסמכים לא תטופליש לצרף מסמכים המחזקים את בקשתך )תלושי שכר וכו'( 
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