
 
 

 תמוז תשע"ז,בס"ד, 
 2017יולי 

 עהג  70-10

 

 חמידע לקראת שנת הלימודים תשע"
 

 מות! שלו להורי התלמידים
 

מאחלים לכם ו חע הנחוץ לקראת שנת הלימודים תשע"מידאנו מביאים לפניכם את ה
 . ולתלמידים שנת לימודים מבורכת 

 

 10:00בשעה  , (3/9/17), זאלול תשע" י"ב, יום ראשוןביחלו בעז"ה,  הלימודים  כתה ט':
ההורים של תלמידי כתה ט' מוזמנים להצטרף לבניהם ביום הלימודים הראשון, 

 לא תהיה הסעה מטעם הישיבה.מצ"ב הזמנה. 
 

 .12:00בשעה  ,(3/9/17, )שע"זתי"ב אלול , ראשוןביום הלימודים יחלו בעז"ה,  י"ב: -כתות י' 
 תתפרסם באתר הישיבה.ובים שעת ההסעה מהיש

 
   

 

  ₪ 12,555 + טיולים ופעילות חברתית דמי אחזקה 
 

 ימים, כולל  8עבור מסע ישראלי שאורך  ₪ 700יחוייבו בתוספת של  – תלמידי כתות י"ב
 שבת והסעות.

 
 לצפיה לחצו בגוגל:                עת ההורים, פירוט התשלומים נמצא במערכת אפיקיליד .                 

 פרסום חוזרי תשלומי הורים בית ספריים –אפיק 
 

  
 שיקבע להם על ידי עליית הנוער.  סכוםישירות לישיבה על פי ה תלמידי עליית הנוער ישלמו

 . ניתן לשלם בצ'קים, אשראי או מזומן
 

*** 

 הנחה על כל הסכום2 -ורים שישלמו את הסכום במזומן יזכו ל ה %. 

 בלבד על דמי אחזקה 10%נתן הנחה של ילשני אחים הלומדים בישיבה ת . 

 בלבד על דמי אחזקה 15%נתן הנחה של ילשלושה אחים הלומדים בישיבה ת . 
 אין הנחת אחים לתלמידים המוחזקים דרך עליית הנוער.

 
 

 ראי.  . תשלום בכרטיס אשא

 .תשלומים ללא ריבית( 10ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. )אפשרות עד 

 (gita_c@rgl.org.il), או להשאיר הודעה במייל 04-6761052מס' הטלפון לביצוע תשלומים 

 עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

 . לפנות למזכירות הישיבהנים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ימעוניה
  גם באתר הישיבה. נמצאטופס הוראת קבע 

לפני יש למלא את הטופס ולהחתים את הבנק. יש להעביר את הטופס החתום ע"י הבנק 
 04-6763110תחילת שנת הלימודים. ניתן להעביר בפקס 



 לא נוכל לבצע הסדר תשלום ללא חתימת הבנק ע"ג הטופס.

  המופיע באתר בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס הורים ששילמו בהוראת קבע
בפקס או במייל  ולהעבירו ,השנההמאשר המשך הפעלת הוראת הקבע גם הישיבה 
 . להנהח"ש

 

 באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
 תשלומים שווים. 10. אפשרות עד הגולן רוחלפקודת     

 .משרד החינוך מפעיל תקצוב לסיוע במימון תשלומי הורים עבור תלמידים 
 קריטריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך.  על פיהמילגות ניתנות 

 ומותנה בהגשה בזמן של המסמכים הרלוונטיים והדרושים ע"י משרד החינוך.
 הודעות על הגשת בקשה למילגה ישלחו בהמשך להורים במייל. 

 בכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.נא תשומת לי
 
 

 "גיטהולביצוע התשלום ניתן לפנות ל זלשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תשע  

 (gita_c@rgl.org.il)וכן דרך הדוא"ל  04-6761052בטלפון   
 
 
 

  
הנכם ואנגלית(,  עיון, קריאהלימוד, על מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספריה )ספרי 

, ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 300לשלוח שיק על סך  מתבקשים
על השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכתה בה  .וללא הערות על השיק

  .חתשע"-בסוף שנת הלימודים הוא לומד. אם לא יוחזר ספר כלשהו השיק יפדה
 ש"ח. 10תום תקופת הבגרויות, יחוייב בקנס של ב מיידיוחזר לא ספר ש

 .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
 יחייב בקנס. -ספר שיפגם במהלך השימוש בו

 הנוער ירכשו מילונית באופן עצמאי. עליית יהחל משנת הלימודים הנוכחית, תלמיד
 04-6761010מס' הטלפון בספריה   

 : באתר הישיבה התיכונית מפורסמתספרים רשימת ה . 

 י"ב המוחזקים דרך עליית הנוער זכאים להשאלת ספרי לימוד.  –תלמידי ט' 
  השאלת הספרים תתבצע בתנאי שהתלמיד החזיר את כל הספרים משנה שעברה

 מסירת צ'ק פיקדון ללא  - י לימוד לא תהיה השאלת ספר₪.  300והביא צ'ק פיקדון ע"ס 
  .לספריה

 

  בישיבה עובדת אחות אשר נותנת טיפול בשעות עבודתה, ומפנה למרפאה על

 פי הצורך.
לטיפול תלמידים סניף קופ"ח של "מכבי". קופות אלה לא יקבלו ו קופ"ח כלליתיש ן יבחספ

בין המבוטחים בקופות האחרות,  אלא אם יערך הסדר, המבוטחים בקופות חולים אחרות
 בחספין.בקופ"ח  י שיאפשר קבלת טיפול רפוא

  בעת שהותו בפנימיה.או מכבי אנו ממליצים להעביר את בנכם לקופ"ח כללית 

 .ולהביא על כך אישור להסדיר קבלת טיפול רפואי לאחת מהקופ"ח כללית או מכבי חובה
  הנסיעות למרפאות קופ"ח האחרות מחוץ לחספין תהיינה על חשבון ההורים.

ת כספיות כתוצאה מהפניית תלמידים לבית החולים ללא כמו כן הישיבה לא תישא בהוצאו
 הפניית רופא.

 

  "ולהחזיר לישיבה דרך הדוא"ל  למלא  חובה. חמצ"ב שאלון בריאות לשנת תשע 
)הטופס נמצא גם או בדואר רגיל, לפני תחילת שנת הלימודים.  04-6762284או בפקס 

 באתר הישיבה(
 

   החוזר הנמצא באתר הישיבה אתנא לקרוא. 

 

  פנקס חיסונים ולמסרו לורד  צילוםתלמידים חדשים מתבקשים להביא

 נא לא להביא פנקס מקורי אלא צילום בלבד.האחות.  –נוסבאום 



 : לוח שנתי תשע"ח( .באתר הישיבה התיכוניתפורסם י( 

 

  שלוח צילום תעודת זהות עם פרטי תלמידים חדשים מתבקשים ל

   התלמיד ופרטי ההורים. 
 
  
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:        

      misrad_1@yth.co.il  

  וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל        
 ודאו שכתובתכם נמצאת אצלנו.נא        

 
  .העבודה כוללת את כל עבודה במתמטיקה לתלמידים העולים לכתות ט' נמצאת באתר הישיבה 

 החומר לחזרה לקראת מבחן המיון להקבצות במתמטיקה בתחילת שנת הלימודים.       
 

 חספיןלח אליכם נמצא באתר הישיבה התיכונית כל החומר שנש – www.yth.co.il 
 מנהלהתחת כותרת 

     . 
 .מכתבים אישיים שישלחו אליכם במייל הנכם מתבקשים לאשר קבלת המייל במייל חוזר 
 

 
ברצוננו להבהיר, כי הנהלת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי 

התלמידים חשמל וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי 
, זאת מכיוון כל הנ"ל יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם

 שאין לכך כיסוי מחברת הביטוח.
 
 

 מועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחוזר זה
(13/8/17) כ"א אב תשע"ז  -

 

 
 

מר הסידורים הכספיים לפני תחילת שנת הלימודים, יהווה תנאי ג
 למיד בישיבה.לקליטת הת

 
 

 

 אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה. 

 
                                   

 בברכה ובכבוד רב      
 

 מרדכי פרנקוהרב 
 ראש הישיבה     

 
                       

                       

http://www.yth.co.il/

