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תשלומי הורים

שלום רב,
מצ"ב חוזר תשלומי הורים מפורט על פי שכבת גיל ועל פי נושאי התשלום .הכל בכפוף לחוזר מנכ"ל,
אישור מפקחת בית הספר והנהגת הורים.
על כל ההורים להסדיר את התשלום לבית הספר לפני תחילת השנה .חלוקת הספרים מותנית בתשלום.
הורה אשר יבחר להימנע מתשלום על אחד מסעיפי הרשות ידע כי בנו/בתו לא יהיו זכאים לקבל שירות
זה ובכלל זה טיולים ,תל"ן ,סיורים ,השתתפות ביום בריאות ובסמינרים שנתיים ,בפעילויות מגמה
וציוד העומד לרשות המגמה.
כל הורה המשלם עבור תל"ן חייב בנוסף לחתום על אישור המצ"ב .הורים ששלחו את האישור בסוף
שנה"ל פטורים.
בנוסף ,יש לחתום על אישור תשלומים מרצון גם בטופס נפרד.
מצ"ב במעטפות טפסים לבקשת מלגה .הורה המעוניין במלגה מתבקש למלא את הטפסים ולהגישם
למזכירות בית הספר עם המסמכים הנדרשים כבר ברישום ובתשלום.
הזכאים למלגה והעומדים בקריטריונים יקבלו את המלגה במהלך השנה בזיכוי לחשבון.
ללא מילוי כל הטפסים לא נוכל להגיש בקשה למלגה.
הורים המעוניינים בתשלום טלפוני בכרטיס אשראי מתבקשים לשלוח את טפסי האישורים הסרוקים
למייל tichon@eshelnet.com :כאשר יש לציין באופן ברור את שם התלמיד והכיתה.
או לשלוח לפקס.08-9919341 -
תשלום טלפוני ייעשה דרך המספרים הבאים בין התאריכים ה 21/8-29/8/2018 -בין השעות:
עדן פלוס -גזברית בית הספר08-6408960 -
אתי יפרח -מנהלנית בית הספר086408965 -
אלה בוסקילה -מזכירת מנהלת בית הספר08-6408907 -
ניצה ניסן -אחראית מנב"ס08-6408849 -
ענבל חוקין -אחראית בגרויות08-6408750 -
חן אור אהרון -מזכירת מערכת08-6408924 -
כוכי לוי -מזכירת חט"ב08-6408952 -

טלפונים :כפר 08 6408902- :תיכון 08 – 6408907 :חט"ב 08 – 6408952 :רדיו08 - 6408888:
פקסים :כפר 89 – 9989999 :תיכון 89 – 9989198 :חט"ב89 – 9982199 :
ד.נ .הנגב 91188
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תשלום בעמדות תשלום בבית הספר ייעשה החל מתאריך ה 29/8/2018 -21/8/2018 -בין השעות -12:00
 .19:00בימים אלו ניתן יהיה לקבל את הספרים עם קבלת אישור לאחר תשלום.
תלמידים להם יש חובות ספרים (טרם החזירו את ספרי הלימוד) לא יוכלו לקבל ספרים עד לתשלום
החוב.
הזנת ספרים לתלמידים המשתמשים בטאבלטים תעשה בשבוע הראשון ללימודים בכפוף לאישור
תשלום.

המשך חופשה נעימה ושנה טובה!
בת חן פלד כהן
מנהלת בית הספר

העתק :ד"ר עוזי תפוחי -מנהל הכפר
גב' מאיה מולדובסקי -גזברית הכפר
הנהלת בית הספר
הנהגת הורים
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