
 

 
 

 
 תמוז תשפ"בבס"ד, 

 2022יולי  ח.ג
 

  "גדים תשפמידע לקראת שנת הלימו      
 

 

    שלומות,להורי התלמידים 
 

ומאחלים לכם ולתלמידים  גאנו מביאים לפניכם מידע לקראת שנת הלימודים תשפ"
 .שנת לימודים מבורכת

תישלח בהמשך עם זמנים  הזמנה (.1/9/2022) בתשפ" , ה' באלוליום חמישי כתה ט':
 .מפורט וסדר יום

ההורים של תלמידי כיתה ט' מוזמנים להצטרף לבניהם ביום הלימודים הראשון )לא תהיה 
 הסעה מטעם הישיבה(

 (4/9/2022תשפ"ב ) , ח' באלולראשוןביום הלימודים יחלו בעז"ה,  י"ב: -כתות י'  
 .12:00בשעה 

 תר הישיבה.מידע על ההסעות ישלח בהמשך במייל ויפורסם בא
 

 

 

 
 

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

 

וגל:                                 לידיעת ההורים, פירוט התשלומים נמצא במערכת אפיק. לצפיה לחצו בג ✓
 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 

*** 

 תינתן הנחה של   יקים()באמצעות אשראי או צ' בתשלום אחד הורים שישלמו את הסכום ✓

 .על כל הסכום 2% -      

 .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 אשראיא

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

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

 עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.

 . הוראת קבעב

, ניתן לעשות זאת באתר הבנק או הוראת קבע בבנקמעוניינים לשלם באמצעות ה
 .(22395)קוד מוסד באפליקציה של הבנק בפלאפון 

 תחילת שנת הלימודים.  לפני אישור ביצוע הוראת קבעיש להעביר את 

 gita_c@rgl.org.ilאו במייל  04-6763110ניתן להעביר בפקס 

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

 המשך בדף הבא//

+ טיולים ופעילות  דמי אחזקה 
 חברתית

15,670  ₪ 

https://yth.rgl.org.il/yth.rgl.org.il/originals/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A2.pdf


 

 
 

 
 באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג

 תשלומים שווים. 10. אפשרות עד הגולן רוחלפקודת 
נא לידע את המזכירות במייל ולבקש מהתלמיד למסור  הורה ששולח צ'קים עם התלמיד

את הצ'קים למזכירות הישיבה. יש להכניס את הצ'ק למעטפה ולרשום את שם התלמיד 
 .והכתה

 

 )נמצא גם באתר הישיבה/מינהלה( ור לחוזרב קישמצ" – 
 

 
 

 

ולביצוע התשלום ניתן לפנות  גא תשלומים לקראת שנת הלימודים תשפ"לשאלות בנוש

 gita_c@rgl.org.ilוכן דרך הדוא"ל  04-6761052בטלפון    יטהגל

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

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

 נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
 

 

 

בכל קוי אגד, וכן בקוי תלמידים זכאים להנחה 

 רמ"ה )תחבורה ציבורית בגולן(. לקבלת הנחה יש להטעין כרטיס רב קו.
 

ייה )ספרי עיון, קריאה על מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

, ש"ח 300לשלוח שיק על סך  ואנגלית וכן ספרי לימוד לתלמידי עה"נ(, הנכם מתבקשים
, וללא הערות על השיק. על השיק יש לרשום ללא תאריך , עם חתימהרוח הגולן לפקודת

מאחור את שמו המלא של בנכם והכיתה בה הוא לומד. את השיק יש למסור ביום הראשון 
                                      להנהלת החשבונות בזמן הסדרת התשלום.לימודים של שנת ה

                                                          ,ייגבה קנס -יפגם במהלך השימוש בועבור ספר ש

 .שקלים 10עבור ספר שיוחזר לאחר תום תקופת הבגרויות, ייגבה קנס של 
 .יפדה הצ'ק שקלים ובמידה ולא ישולם, 50ייגבה קנס של  בור ספר שלא יוחזר כללע

  ללא מסירת צ'ק פיקדון לספריה -לא תהיה השאלת ספרים 

 04-6761010מס' הטלפון בספריה  
 

 .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית: 

 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  

 

 
 

 לוח מבחנים ואירועיםבדף הבית בצד ימין: באתר הישיבה מופיע  :

 לחצו כאן -מצורף קישור

 
 כדאי להיכנס ולעקוב .פעם לפעםהקישור מתעדכן מ

 
 המשך בדף הבא//                                                                   
 

 

 
 

 215/8/2 י"ח באב תשפ"במועד אחרון להסדרת תשלום: 

 

https://yth.rgl.org.il/media/2022/07/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20-%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%92.pdf
https://yth.rgl.org.il/?section=12&item=2862
https://yth.rgl.org.il/?section=12&item=2862
https://yth.rgl.org.il/?section=12&item=2862
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13ltt-Kp7BtnSfmaQECrIwSSjcP7x4OrfP85tse9C2sM/edit#gid=1089391907


 

 
 

, ומפנה למרפאה על בשעות עבודתהבישיבה עובדת אחות אשר נותנת טיפול 

לטיפול וקופ"ח של "מכבי". קופות אלה לא יקבלו  קופ"ח כלליתיש ן יבחספ פי הצורך.
בין המבוטחים בקופות  אלא אם יערך הסדר, תלמידים המבוטחים בקופות חולים אחרות

 בחספין.בקופ"ח  האחרות, שיאפשר קבלת טיפול רפואי 
  בעת שהותו בפנימיה.או מכבי אנו ממליצים להעביר את בנכם לקופ"ח כללית 

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

 לבית החולים ללא הפניית  הישיבה לא תישא בהוצאות כספיות כתוצאה מהפניית תלמידים •
 רופא.    

 

 חובה שיהיה מזרק אפיפן צמוד אליו –תלמיד עם אלרגיה  .1חשוב: 
 נא להצטייד בסירופ המתאים  –.תלמיד שאינו בולע כדורים 2          

 

 

:  חובה למלא את הטופס המקוון  
 

  הרשמה והזדהות לפורטל וכניסה לטופס המקוון. ניתן להתקשר *6552 לתמיכה
 קישור להרשמה לפורטל

 סרטון הדרכה על הרשמה לפורטל

 .את החוזר הנמצא באתר הישיבהנא לקרוא  
 

 נא ודאו שכתובתכם  בלבדם ומכתבים אישיים יישלחו דרך הדוא"ל המידע השוטף להורי  •

 אצלנו.מופיעה       

 misrad_1@yth.co.il דוא"ל של הישיבה התיכונית: כתובת ה  •
 

)מקצועות ותכנים / עבודה במתמטיקה לתלמידים העולים לכתות ט' נמצאת באתר הישיבה.   •
רי עיון / מתמטיקה / ט'(. העבודה כוללת את כל החומר לחזרה לקראת מבחן המיון להקבצות חומ

 במתמטיקה בתחילת שנת הלימודים.
       

 

 

 

 . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

      

 בברכה ובכבוד רב 
 ראש הישיבה-חיים איזנטלהרב 

 

 לנוחיותכם: 

 gita_c@rgl.org.il    6761052-04-הנהלת חשבונות גיטה •

 ע בבנקהוראת קבטופס  •

 חובה למלא את הטופס המקוון  שאלון בריאות:  •

 misrad_1@yth.co.ilמייל הישיבה  •

 .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית •
       

 

 

https://parents.education.gov.il/prhnet/contact-us/confirmations/annual-health-statement
https://apps2.education.gov.il/idmsignup/
https://www.youtube.com/watch?v=3pS1V0YtCj4&list=PLEcYeSHzRB8J2Ah3WqaO8F77ayhKNNxMg&index
mailto:misrad_1@yth.co.il
mailto:gita_c@rgl.org.il04-6763110
https://yth.rgl.org.il/yth.rgl.org.il/originals/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A2.pdf
https://yth.rgl.org.il/yth.rgl.org.il/originals/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A2.pdf
https://yth.rgl.org.il/yth.rgl.org.il/originals/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A2.pdf
https://parents.education.gov.il/prhnet/contact-us/confirmations/annual-health-statement
mailto:misrad_1@yth.co.il
https://yth.rgl.org.il/?section=12&item=2862
https://yth.rgl.org.il/?section=12&item=2862
https://yth.rgl.org.il/?section=12&item=2862

