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  של האיגוד

תוספת תשלום שהועברה   
בסוף השנה הגדילה את ערך 

   478- ל 477- נקודה מ 1

  25.1.17  837  465  2017ינואר 
מכתבו של מר עמוס 

  24.1.17צייאדה מיום 
  )לתלמיד( 12.-  

  )לאברך( 21.60  
  

  15.2.17  792  440  2017פברואר 
וס מכתבו של מר עמ

  14.2.17צייאדה מיום 
  )לתלמיד( 37.-  

  )לאברך( 66.60

בתעריפים ) הזמנית(הירידה 
בגלל הגידול במספרי 

  התלמידים

  10.3.17  792  440  2017מרץ 
מכתבו של מר עמוס 

  9.3.17צייאדה מיום 
  )לתלמיד( 37.-  

  )לאברך( 66.60

בתעריפים ) הזמנית(הירידה 
בגלל הגידול במספרי 

  התלמידים

  8.4.17  828  460  2017ל אפרי
מכתבו של מר עמוס 

  5.4.17צייאדה מיום 
  )לתלמיד( 17.-   

  )לאברך( 30.60

במהלך : פ מה שפורסם"ע
ישולמו הפרשים  2017מאי 

רטרואקטיביים מתחילת 
  ל "שנה

1-5/2017  

  2017מאי 
  הפרשים+ 

460  828  8.5.17  
מכתבו של מר עמוס 

  7.5.17 צייאדה מתאריך
  )לתלמיד( 17.-   

  )לאברך( 30.60
  

20+20    
השלמה 

לחודשים 
פברואר 

  ומרץ

36+36   
השלמה 

לחודשים 
פברואר 

  ומרץ

  
15.5.17  

    
הפרשים הועברו בשלב זה 

חודשים פברואר ולחלקיים 
  בלבד ומרץ

  8.6.17  846  470  2017יוני 
מכתבו של מר עמוס 

  7.6.17 צייאדה מתאריך
  )לתלמיד( 7.-   
  )לאברך( 12.6  

הועלה עודכן וערך הנקודה 
  נוספים ח"ש 10-ב

  

עדכון חצי 
  שנתי

  
  :חודשים 6-ל עדכנית מחושבתיתרת הפרשים     

  )למידלת( 87=7+17+17+17+17+12
  )לאברך( 156.6=12.6+30.6+30.6+30.6+30.6+21.6
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 477  2017דצמבר 
          

 

  2017יוני , ז"סיון תשע ד"בס

  מידעון
 57/ ז "תשע


