
  
 פ"אתשאב בס"ד, 

 2021יולי  
 חטב70-10

 פ"במידע לקראת שנת הלימודים תש
 

 להורי התלמידים שלומות! 

ומאחלים לכם  פ"בידע הנחוץ לקראת שנת הלימודים תשאנו מביאים לפניכם את המ
 . ולתלמידים שנת לימודים מבורכת

 

•  

 .(1/9/2021)פ"א אלול תש ביעי כ"דר הלימודים יחלו בעז"ה, ביום
ליום זה ולשאר הימים ישלחו אליכם לקראת תחילת  מני הסעותעל סדר היום וזפירוט 
 שנה"ל.

  
תלמידי החטיבה מגיעים בקווי אוטובוס מיוחדים של תחבורה ציבורית. התלמידים צריכים להעביר 

התלמידים הטענה לכרטיס ובנסיעה הרשות המקומית מזמינה עבור בעליה לאוטובוס כרטיס רב קו. 
  הראשונה הכרטיס יוטען במסוף של נהג האוטובוס.

  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

 

• 

תה משקיעה רבות חטיבת הביניים שייכת לישיבה התיכונית הפועלת תחת עמותת רוח הגולן. העמו
בחטיבה על מנת לאפשר לנו לתת מענה לימודי רחב ומותאם לכלל התלמידים בכל התחומים וכן 

 הבחטיבה בארחבת המענה הלימודי ענפה ומושקעת לאורך השנה. ה תחברתיתורנית לקיים תכנית 
א, הנלמדות והן בחלוקה לקבוצות לימוד בגמר השבועיותלידי ביטוי הן בהוספת מספר השעות 

היכולת לתת מענה זה דורשת השקעה רבה ובתשלומי ההורים מתמטיקה, אנגלית, שפה ומדעים. 
 אתם משתתפים בחלק מהעלות.

 מפורט בטבלה הבאה: פ"ב"ל תששעליכם לשלם לשנה שכ"ל

 הערות ח'כתה  ז'כתה   

תשלומי הורים על פי טבלת מחירים  49 49 ביטוח תאונות
 67 67 סל תרבות של משרד החינוך.

  194 194 טיול שנתי

 1929 1929 תל"ן
במקצועות תכנית לימודים נוספת 

, תוספת הקודש, חלוקה לקבוצות
.ותגבור לימודי שעות למידה  

תשלום עבור פעילות 
 תורניתוחברתית 

589 589 

)כולל כניסות חד יומיים  יםטיול
, פעילות התנדבותית, , לאתרים(

, יםערב אבות ובנתכניות חינוכיות, 
מבצעי שכבה, שבת , ערב שורשים

י העשרה חוג. למידה וחלוקת פרסים
תורנית, העשרה טכנולוגית, העצמה 

חוג חינוך ימי אישית וקבוצתית, 
לכתות ז' וחוגי קרן קרב. שיחות 

לקראת חגים או כפתיחה לפעילות 
ערבי , מסיבות כיתתיות, חינוכית

. כתה  

ש"ח   סה"כ ש"ח   2828 2828  

 
 
 
 
 



 
 
 

 ופן התשלום:א
 .הנחה על כל הסכום 2% -הורים שישלמו את הסכום במזומן יזכו ל  •

 . 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.      
 

 . תשלום בכרטיס אשראי.  א

 .תשלומים ללא ריבית( 10ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. )אפשרות עד 
 gita_c@rgl.org.il, או להשאיר הודעה במייל  6761052-04מס' הטלפון לביצוע תשלומים 

 עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 וראת קבע . הב
המעוניינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, ניתן לעשות זאת באתר הבנק או באפליקציה 

(22395של הבנק בפלאפון )קוד מוסד  .  
     יש להעביר את אישור ביצוע הוראת קבע לפני תחילת שנת הלימודים. ניתן להעביר בפקס

  או במייל 6763110-04

gita_c@rgl.org.il  

באופן אוטומטי ממשיך התשלום –הורים שיש להם הוראת קבע פעילה  . 
 

 

רוח הורים המשלמים באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת  :תשלום באמצעות צ'קים. ג
 תשלומים שווים. 10 . אפשרות עדהגולן

 

❖ 

gita_c@rgl.org.il
 
 

 15/8/21מועד אחרון להסדרת תשלום: ז' באלול תשפ"א 

 
 

• 

אפשרות לאכול להם הניתנת תלמידי החטיבה יכולים ליהנות מכך שאנו חלק מהישיבה התיכונית ו
חשוב להדגיש שאיננו מחויבים בכך, אך אנו מאפשרים לתלמידים  של הישיבה. בחדר האוכל

 שמעוניינים, לאכול ארוחות מזינות ומגוונות בצורה מסודרת בבוקר ובצהריים.
 כמובן שאפשרות זו כרוכה בתשלום נוסף על שכ"ל המפורט בטבלה לעיל.  

 לשנה. ₪ 3,950  - עלות הארוחות
 

 !                        ומשלםלמי שמבקש להצטרף על ידי בקשת ההורים בכתב  רק  ניתן שירות זה

 (gita_c@rgl.org.il)מייל , או דרך 04-6763110דרך פקס  ולשלם  לשלוח בקשה ניתן 

 

כולל פעילות - 17:45שעה סיום הלימודים ב .בימי חמישייתקיים  ארוך. יום לימודים

 ערב.חברתית, סיוע לימודי וארוחת 

 
 

 

mailto:gita_c@rgl.org.il


• 

 
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות המקובלות 

לרתום את הצליחה הנהלת הישיבה החברתית.  בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
 לות ולהעמקתה במסגרת "פנימיית יום".המינהל לחינוך התישבותי ועליית הנוער להרחבת הפעי

על פי  אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 
  .עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים הנוכחית שנקבעו ע"יהקריטריונים 

 אישור מועד תחילת הזכאות.שעליית הנוער תקבע, ועל פי  הזיכוי בשכל"מ יהיה על פי התעריף

 הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער.

, בתשלום מופחת בהתאם לדרגה שתקבע לוארוחות  קבליהיה זכאי לכלל במסגרת זו יתלמיד שי 
 מתחילת מועד הזכאות.

אחרי החגים. מידע מפורט  תהליך ההצטרפות לפנימיית יום של עליית הנוער מתקיים •
 מהלך חודש אוקטובר.ישלח אליכם בלגבי תהליך ההצטרפות 

 

• 

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

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

 נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
 
 

 מפגש להורי תלמידי כתות ז'
כ"א , אשוןיתקיים ביום רה ומחנכי הכתות, תלמידי כתה ז', עם הישיבומפגש היכרות להורי 

הרב חיים  -תפילת מנחה,  שיחה עם ראש הישיבה –בתכנית . 18:00, בשעה 29/8, אלול

נבקשכם הרב רועי צור, מפגש של התלמידים עם המחנכים.  –איזנטל, שיחה עם רכז החטיבה 
 לשריין את התאריך.

 
לצורך חלוקת התלמידים  'יתקיים מבחן במתמטיקה לתלמידי כתות ז 2/9ביום חמישי כ"ה אלול 

 ין ראש השנה ליום כיפור התקיים מבחן חלוקה לקבוצות באנגלית. בלימוד מותאמות. לקבוצות 
 

 בפתיחת השנה נקיים מבחן במתמטיקה גם לתלמידי כתות ח שהיו צריכים להשלים חומר בקיץ . 
 

 

  בלבד משרד הישיבה ל"אודהמידע השוטף להורים ישלח  דרך 

  וכן יפורסם באתר הישיבה.
 ודאו שכתובתכם נמצאת אצלנו. נא

 

 ת ומצורפת למייל. ימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונירש 

 

 11:00על התלמידים להגיע לחטיבה בכל יום עם מכנסיים ארוכים )יכולים להחליף ב 

אין בחטיבה חולצות תלבושת  למכנסיים קצרים(. דאגו בבקשה שיהיו לבנכם מכנסיים ארוכים.
    ית...(אחידה. )כמובן שצריכים להגיע עם כיפה וציצ

 

 עיון, קריאה ואנגלית(, עליכם  יה )ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר
 , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,רוח הגולןלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      

 תה בה הוא יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק
  לומד.

 



 ייגבה קנס. -עבור ספר שיפגם במהלך השימוש בו
 ש"ח. 10קנס של ייגבה , שנת הלימודיםתום שיוחזר לאחר ספר עבור 
  הצ'ק בסוף שנת הלימודים. יפדה ספר שלא יוחזר כלל,  עבור

 .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
 04-6761010מס' הטלפון בספריה 
 דון בשנה שעברה, אין צורך בשיק נוסף. מי שהעביר שיק פיק

 

 

 למלאו חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"בשאלון בריאות לשנת תש :

או  co.ilsrad_1@ythmi.   הישיבה דוא"לדרך  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב
 04-6762284בפקס 

 

 יבה.נא לקרוא בחוזר הנמצא באתר היש 
 

 

נא לא להביא פנקס מקורי  .פנקס חיסונים צילום במייל חוזר שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל
 אלא צילום בלבד.

 

, אך מבינים שאין הדבר חטיבהאנו נערכים לשנה מליאה ורגילה של לימודים ב  

ץ לפעול גם בלמידה תלוי רק בנו ובהיערכותנו ומגיפת הקורונה יכולה להכתיב לנו מציאות בה נאל
כחלק מההשתדלות שלנו ושלכם אנו מבקשים מכלל התלמידים להגיע לתחילת מרחוק. 

, דבר שיקל עלינו מאד להתמודד עם תופעה של עליה בתחלואה, הפוגעת פחות השנה מחוסנים
באם נידרש לפעול אחרת על פי  .באנשים מחוסנים וכך לא תופר שגרת הלימודים בישיבה

החינוך, וללמד מרחוק, אנו יודעים לעשות זאת, כפי שעשינו כשנדרשנו לכך בשנה הוראות משרד 
אנו שואפים מאד ונעשה כל מאמץ כדי ללמד מקרוב, מתוך ההבנה  .שעברה, וכך נעשה גם השנה

שזה הדבר הנכון עבור התפתחות התלמידים בכל המובנים, כמובן תוך הקפדה על בריאותם 
  .ושלומם

 ר נדרש, נקפיד על עטיית מסיכות במהלך היום.כמובן שכל עוד הדב
 

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין לח אליכם כל החומר שנש–  www.yth.co.il 

 .מנהלהתחת כותרת 
 

 

שיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי ברצוננו להבהיר, כי הנהלת הי
חשמל וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים 

, זאת מכיוון כל הנ"ל יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם

 שאין לכך כיסוי מחברת הביטוח.
 

. 

   ורים הכספיים לפני תחילת שנת הלימודים,גמר הסיד
 יהווה תנאי לקליטת התלמיד בישיבה.

 

 . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

 ובכבוד רב בברכה                                                      
  

 חיים איזנטלהרב 
 ראש הישיבה     

 רועי צורהרב 
 חטה"ברכז 

 

https://yth.rgl.org.il/media/2021/08/hazarat%20briut.pdf
mailto:misrad_1@yth.co.il

