
תשלומי הורים - חובה ורשות

לאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת

לשנת הלימודים תשפ”ג



הצעת משרד 
החינוך

לתשלומי הורים
לשנה”ל תשפ”ג

התעריף שנקבע לגבייה המירבית המותרת 
עבור תשלום חובה לתשפ”ג.

אושר ע”י הוועדה בתאריך 24.7.2022

מובאים לאישור חברי הוועדה התעריפים 
שנקבעו לגבייה המרבית המותרת עבור 

תשלומי הרשות לתשפ”ג  

מובאים לידיעת חברי הוועדה התעריפים 
שנקבעו לגבייה המרבית המותרת עבור תל"ן 

ועבור רכישת שירותים מרצון, שאינם 
חייבים באישור הוועדה 
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תשלומי 
הורים

רשות וחובה 
לשנה”ל 

תשפ”ג

ח’ ז’-ח’ו’ה’ג’-ד’א’-ב’קדם יסודי
בי”ס א’-ח’

ט’ 
שש-שנתי

ט’ 
י”בי’-י”אחט”ב עצמאית

תשלומי 
חובה

ביטוח תאונות אישיות
6969696969696969696969אושר בנפרד 24.7.22

תשלומי 
רשות

6787878787137137153153164164סל תרבות

200--125--125--75------54מסיבות סיום

00000000000מסיבות כיתתיות

השאלת ספרי לימוד
280280280280280280280280320320--לשנת תשפ”ד

1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5ארגון מייצג ארצי

1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5ועד הורים ישובי

טיולים ע”פ תכניות
הקפצה * 2

60
1 יום

101
1 יום

126
2 * יום

252
יומיים

387
יומיים

387
יומיים

387
יומיים

387
יומיים

387
יומים + 1 יום

513
3 ימים

616

--150150150150150----------של”ח

2535405656919011,0261,1511,0421,1671,2191,372סה”כ

לאישור ועדת החינוך בכנסת

הפחתה -
12 ש”ח לתלמיד

הפחתה -
8 ש”ח לתלמיד

לסבסוד של 12 ₪ לסעיף סל תרבות ו-8 ₪ לסעיף מסיבות כיתתיות משרד החינוך יעביר כ 50 מלש”ח לגנים ולבתי הספר
לכל תלמיד ותלמידה
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השתתפות הורים בעלות ארוחההכנסה לנפש לחודש - ש”ח

0 - 1,2730.0

1,274 - 1,3780.0

1,379 - 1,4930.7

1,494 - 1,6042.6

1,605 - 1,7442.6

1,745 - 1,8293.8

1,830 - 1,9413.8

1,942 - 2,1275.4

2,128 - 2,1716.0

2,1727.0  ומעלה

חוק ארוחה
יומית לתלמיד

לשנה”ל 
תשפ”ג

אין שינוי בגובה השתתפות הורים בעלות ארוחה ביחס לשנה קודמת.
השתתפות הורים: השתתפות חלקית ודיפרנציאלית

בהתאם לרמות הכנסה. 

לאישור ועדת החינוך בכנסת
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תוכנית 
לימודים 

נוספת )תל”ן(
לשנה”ל 

תשפ”ג

הסכום המרבי המותר לגבייה עבור תל"ן  |  אין שינוי ביחס לשנה קודמת

שלב החינוך

גבייה מירבית 
מתלמיד

בש”ח בשנה עבור 
תל”ן בכלל מוסדות 

החינוך

גבייה מירבית מתלמיד 
בש”ח בשנה בבתי ספר 

תורניים וייחודיים בנוסף 
על הגבייה המרבית 

מתלמיד בכלל מוסדות 
החינוך

סה”כ גבייה מירבית 
מתלמיד בש”ח בשנה 

בבתי ספר תורניים 
וייחודיים

אין בגניםאין בגנים597קדם יסודי

8851,7702,655יסודי

1,0602,1203,180חטיבת הביניים

1,1502,3003,450חטיבה עליונה

ליידוע ועדת החינוך בכנסת

בוועדה במחוז, בהשתתפות נציג הנהגת הורים ארציתוסמינריונים תורנייםאישור תל”ן תורני, פעילות שבת
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רכישת שירותים 
מרצון לשנה”ל 

הסכום המרבי המותר בשקליםשלב החינוךתשפ”ג

125קדם יסודי

250יסודי

450חטיבת הביניים

450חטיבה עליונה

אין שינוי ביחס לשנה קודמת

ליידוע ועדת החינוך בכנסת
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מובא לידיעת הוועדה, כי בבתי הספר המשתתפים בתכנית "בית ספר מנגן" 
ניתן לגבות מהורי התלמידים בכיתות ב' - ט', בכפוף להסכמתם הכתובה, 

עד 650 ₪ שישמשו לנושאים הבאים:

לימוד נגינה בכלים תזמורתיים, בשיתוף הקונסרבטוריונים במטרה לפתח 
ולטפח את המודעות למוסיקה, ומתוך הכרה במשקלה הסגולי של המוסיקה 

בעיצוב החינוך ובחיי התרבות של התלמידים.
לימוד הנגינה במסגרת בית ספרית מאפשר לכל ילד וילדה להיחשף לתחום 
הנגינה ולקבל השכלה מוזיקלית רחבה ומקצועית, תוך הוזלה משמעותית 

של עלות רכישת השכלה מעין זו. 

שימוש בכלי הנגינה ואחזקתם

פעילויות העשרה )הכוללת למשל: מופעים, כיתות אמן, 
הסעות ותשלום דמי כניסה לאירועים אלה(

ספר לימוד ייעודי לתכנית

רכישת שירותים 
מרצון בבתי הספר 

המשתתפים 
בתוכנית

“בית ספר מנגן”
לשנה”ל תשפ”ג 

>

>

אין שינוי ביחס לשנה קודמת
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תודה
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