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 כיתה י' - פ"בשנה"ל תש - חוזר תשלומים להורים
 

 להורים שלום,

, כפי שאושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת, בתיאום עם מרכז בפ"ן פירוט התשלומים עבור שנה"ל תשלהל

 מי, עם ארגון ההורים הארצי וגורמים נוספים.השלטון המקו

 -בנוסף לתשלומי החובה והרשות, אנו גובים גם עבור שירותים מרצון בשיתוף נציגות ועד ההורים המוסדי

-תשלומים אלו הם בבחינת "מוכר מרצון לקונה מרצון" והם מבוססים על פעילויות ייחודיות של בית

 לימודית. -חברתית-לתכנית החינוכיתהספר בשנת הלימודים הנוכחית, בהתאם 

 גם הוצאה זו אושרה ע"י ועדת החינוך של הכנסת.
 

  הסכום לתשלום מצורף נספח מפורט *     פירוט התשלום
   חובה

  ₪ 49 )במקרה עדכון לסכום ההורים יזוכו( ביטוח תאונות אישיות
   רשות

  ₪ 175.5 סל תרבות
  ₪ 513 טיול שנתי 
  ₪  150 סיור של"ח

  ₪  1.5 ועד הורים עירוני
 חתימת ההורים  

  ₪  450 )ראה פירוט בנספח מצורף( רכישת שירותים מרצון
  ₪  1,339 סה"כ
 לתלמיד. ₪ 320השאלת ספרים דיגיטלית תשולם בנפרד  •
 

 תשלום מקצועות בחירה ייחודיים-רכישת שירותים מרצון

 פירוט הסכום מקצוע בחירה
 –ו  560 כיתת נחשון

740 
סה"כ
1,300 

)אפיק ישראל  וסמינר פעילות מדעית, סיור, סדנא
  – יק מדעי(ואפ

 עבור שני מסלולים

 , הרצאות, ימי עיון וציוד מתכלה.דו יומיסמינר  740 תקשורת 
 סמינר דו יומי, סיור לימודי והרצאה 740 סייבר גיאוגרפי

 שני ימי סיור+נסיעות 100 ניהול עסקי
 סמינר דו יומי, סיור לימודי והרצאה 740 הנדסת תוכנה

 יום קולנוע, סיור/ הצגה והרצאה. 400 מדעי החברה 

 סדנה "נפלאות החומר"+ נסיעות 150 כימיה
 פעילות מעבדה בנושא הלב 30 ביולוגיה

 סדנאות, הרצאות וסיורים 340 קולנוע
 

אצל מחנך הכיתה האם קיים בחשבונך זיכוי משנה קודמת לפני שליחת  קואנא בד  •
התשלום. במידה והינך משלם באשראי אין חובה לבדוק הסכום יקוזז במהלך 

 .התשלום



 

 

 
 
 

 תשלומים כיתות י'

 
 

 בית ספריות ללא תשלום!-לא תוכלנה להתקיים פעילויות חוץ
 

 הורים החייבים תשלומים משנה קודמת, מתבקשים להסדיר את חובם 

 .פ"בבמועד התשלום עבור שנה"ל תש

 
 

למוטב בלבד, ובגב ההמחאה שם משפחה " ולציין תיכון קוגלתשלומים לפקודת " 5 -ב תשלום בהמחאות
 .כיתהו

 

 15.10.2021ליום ₪  267המחאה ע"ס 

 15.11.2021ליום ₪  267המחאה ע"ס 

 15.12.2021ליום ₪  267המחאה ע"ס 

  15.1.2022ליום ₪  267המחאה ע"ס 

  15.2.2022ליום ₪  271המחאה ע"ס 

 

 .אפריל - מרץ המחאות נוספות לחודשים  2 -תשלום מגמה ב
 

 , 2120 אוקטוברמחודש  תשלומים החל 3-ב תשלום בכרטיסי אשראי

 ללא תשלום עמלת סליקה. תשלומים 3עד 

 
. כמו כן ניתן להסדיר תשלומים טלפונית 14.10.21את התשלומים יש לשלם בגזברות קוגל  עד לתאריך 

 (  111שלוחה  5019213)בטלפון 

 

בסך  ץ""אגרת תלמיד חולחולון חייבים בתשלום  מחוץ: תלמידים שמקום מגוריהם אגרת תלמידי חוץ

 על פי חוזר מנכ"ל. ניתן לבקש החזר מרשות היישוב בו מתגורר התלמיד.₪  849

 

. 14.10.21במידת הצורך, הנכם מוזמנים לפנות  לועדת הנחות בצירוף האישורים המתאימים, עד לתאריך 

 לקבלת טפסים עבור ועדת הנחות פנו לגזברית בית הספר.

 

 ושנת לימודים מוצלחת אנו מאחלים לתלמידים ולהורים שנה טובה

 גי ועד הורים תיכון שש שנתי קוגלנצי

                  ענת קורי      

 יו"ר חט"ע קוגל                                       
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 נספח תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"ב

 י' תשכב
    

 עלות  תשם הפעילו סעיף

 46   היסעים כולל קולנוע יום/רפרטוארית הצגה סל תרבות

 38  אפ"-מופע מחול "סטפ 

 45   מופע "הרצלים"  

 
תערוכה ניידת וסדנאות "ציונות זה סיפור 

 47  של כולנו"/המעורר

 176 סה"כ    

        

 טיולים/סיורים
 )לילה אחד(

א מצפה "אנ) לינהכולל מסע שנתי לנגב, 
 413  (, כלכלה, פעילויות  וכניסה לאתריםוןרמ

 100  יום סיור: גיחה )פרויקט חברתי( והיסעים 

 513 סה"כ   

    

 50  ניווט כפר אוריה של"ח

 50  ניצנים 

 50  ניווט עירוני 

 150 סה"כ  

    

     'י  רכישה מרצון פרויקטים 

 מורשת

מעגל -(, סדנת זהות52)פעילות מורשת 
פעילויות מורשת  (,16אישי/להב)

( ומסיבת 20חנוכה) פעילות (, 10והנצחה)
(, טורניר לזכרו של יעקב לוי 32)פורים

(, סמינר ציונות זה 10(, נושא שנתי )10ז"ל)
 188   (38סיפור של כולנו)

מעורבות 
 חברתית

(, יום המוקד 18סדנאות זהות אישית / להב)
למעורבות חברתית: הרצאה "מסע 

(, פרויקט כיתתי 13בן)אלונקות"/יעקב שה ל
(, פעילויות מועצת 20במעורבות חברתית)

 71   ( 10(, יום המעשים הטובים)10התלמידים)

 כישורי חיים

-הרצאה להורים על סיכוני גיל ההתבגרות
(, הרצאות  לתלמידים: 16רוני מדמון)

(, 17אלכוהול בגובה העיניים/קשת אנושית)
(, 53סדנאות מיניות /הקשת האנושית)

(, 26לנות ומניעת הומופוביה /חושן)סוב
 141  (29התנהגות ברשת /גלעד האן)

 20   זה"ב:  רכב מתהפך )פרש( כישורי חיים 

תוכנות למידה 
 30    ושירותי משוב

 450 סה"כ     
 


