
 

 

 

 כ"ט תשרי, תשפ"ב
 2021אוקטובר  05

 

 כיתה י"ב - פ"בתששנה"ל  - חוזר תשלומים להורים
 
 

 להורים שלום,

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

 י, עם ארגון ההורים הארצי וגורמים נוספים.השלטון המקומ

 -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-תכנית החינוכיתהספר בשנת הלימודים הנוכחית, בהתאם ל

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

  הסכום לתשלום מצורף נספח מפורט *     פירוט התשלום
   חובה

  ₪ 49  ביטוח תאונות אישיות
   רשות

  ₪ 175.5 סל תרבות
  ₪ 200 מסיבת סיום

  ₪ 616 טיול שנתי 
  ₪  1.5 ועד הורים עירוני

 חתימת ההורים  
  ₪  450 )ראה פירוט בנספח מצורף( רכישת שירותים מרצון

  ₪  1,492 סה"כ
 

 תשלום מקצועות בחירה ייחודיים-רכישת שירותים מרצון

 פירוט הסכום מקצוע בחירה
 –ו  740 כיתת נחשון

435 
סה"כ 

1175 

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

 שני מסלוליםעבור 

 סיורים וציוד מתכלה.  סמינר דו יומי,סדנאות,  740  תקשורת
 פעילות סדנאית במכון דודיסון 150 כימיה 

 סמינר דו יומי והרצאה 740 סייבר גיאוגרפי
 סמינר דו יומי והרצאה 740 הנדסת תוכנה

 סיור ביוחקר+נסיעותקורס וירטואלי במט"ח+ 155 ביולוגיה
 ילות סדנאית במכון דוידסון+ נסיעותפע 150 פיסיקה
 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
 

חתימת הורים 
 הורים



 

 

 
 
 

 תשלומים כיתות יב'

 

 בית ספריות ללא תשלום!-עילויות חוץלא תוכלנה להתקיים פ
 

 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
 .וכיתה

 

 15.10.2021ליום ₪  298המחאה ע"ס 

 15.11.2021ליום ₪  298אה ע"ס המח

 15.12.2021ליום ₪  298המחאה ע"ס 

  15.1.2022ליום ₪  298המחאה ע"ס 

  15.2.2022ליום ₪  300המחאה ע"ס 

 

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

 , 2120 אוקטוברתשלומים החל מחודש  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  "אגרת תלמיד חוץ"לחולון חייבים בתשלום  מחוץ: תלמידים שמקום מגוריהם אגרת תלמידי חוץ

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

 

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

 לקבלת טפסים עבור ועדת הנחות פנו לגזברית בית הספר.

 

 

 ים שנה טובה ושנת לימודים מוצלחתאנו מאחלים לתלמידים ולהור

 רים תיכון שש שנתי קוגלועד הו גנצי

                               ענת קורי           

 יו"ר חט"ע קוגל                                        

 

 



 

 

 

 2021, אוקטובר 5
 נספח תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"ב

 י"ב תשכב
 

     

       

 ותעל  שם הפעילות סעיף

 סל תרבות
 תיאטרון" / אלה שני" מחזמר-מיני

 פורת אורנה
 

29 

  
מוזיאון "יד ושם", כולל הדרכה 

 "משואה לתקומה", מ.הרצל והיסעים
 

58 

  
רפרטוארית "במנהרה" / הצגה 

 תיאטרון גשר, לא כולל היסעים
 

55 

 34  אפ"-מופע מחול "סטפ 

 176 סה"כ  

    

הרי אילתי לטיול שנת  
 לילות( כולל הסעה, הדרכה, לינה, כלכלה וכניסה לאתרים 2) ימים 3

 
 סה"כ

 
616 

    

    פרוייקטים -רכישה מרצון 

 מורשת 
נושא (, 64)פעילות מורשת 

 (, 20שנתי)
 
 84 

 מורשת ומעורבות חברתית

(, 17פעילויות מורשת והנצחה)
פרויקט עם אלמנות צה"ל, פעילויות 

עילות (, פ10מועצת התלמידים)
 (32(, מסיבת פורים)20חנוכה)

 

79 

 לימודי דמוקרטיה

וסדנאות "זכויות אדם מתנגשות סיור 
, שפטמבית העל שולחן השופט" ב

כולל היסעים או סדנת דילמות בחיי 
 האדם / אל עצמי

 

44 

 הכנה לצה"ל

"בוגרים (, 3וש.ש. ) יום מכינות
(, שיחה עם לוחם, 3)במדים"

הפלמ"ח (, בית 12חוסן/שירן שלם)
 (25לא כולל היסעים )

 

43 

 הרצאות כישורי חיים ומוגנות

(, "מין מוגן" /רן 53סדנאות מיניות )
(, סמים על 20גבריאלי)

(, סדנאות 23השולחן/קשת אנושית)
 (16"פרידה בכבוד" /מדרשת להב)

 

112 

 כישורי חיים וזה"ב

הרצאה לתלמידים "נהיגה תחת 
 (, 42השפעה" / עו"ד אלה שוורצמן)

זה"ב לתלמידים: סימולטור נהיגה 
 ( 16במצבי חירום/אבי קנטרוביץ')

 

58 

 30    תוכנות למידה ושירותי משוב

 450 סה"כ    
 

 הערה: במידה ויחול שינוי/ביטול תוחלף הפעילות בפעילות אחרת בעלת אופי דומה.
 


