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  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�
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  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�



���� 
  

  טתמוז תשע"בס"ד, 
 2019יולי  

  חטב70-10

  

  פ"מידע לקראת שנת הלימודים תש
  

 להורי התלמידים שלומות! 
 

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

 
  :ח' -לכתות ז' פ"פתיחת שנה"ל תש ❀

  .)1/9/2019( ט' אלול תשע"ראשון אום הלימודים יחלו בעז"ה, בי
                
  :*זמני הסעות

  09:50  אבני איתן  )74(קו          09:35  אלוני הבשן

  09:55  נוב  )74(קו          09:40  קשת

  )11(קו          09:30  קצרין  )74(קו          09:55  יונתן

  )11(קו          09:40  אניעם  )74(קו          10:10  רמת מגשימים

  )11(קו          09:55  נטור  09:30  בני יהודה

      09:40  גשור
  
  יש להפיק כרטיס רב קו עבור בנכם במשרדי חכ"ל גולן בחוצות הגולן בקצרין.*

  

 :פ"תשלשנת הלימודים כ"ל בחטיבת הביניים ש ❀
  

   ₪ 2,740 טיולים תל"ן + +   תשלומי הורים
  

  אכול בחדר האוכל. ניתנת אפשרות לתלמידי חטה"ב  ל
  לשנה. ₪ 3,950עלות הארוחות  

  .תשלום זה אינו חלק משכ"ל אלא שירות בלבד שהישיבה מעמידה לטובת התלמידים
, או דרך 04-6763110דרך פקס  לשלוח בקשה רק עפ"י בקשת ההורים בכתב. ניתן  ניתן שירות זה

  )gita_c@rgl.org.il(מייל 

  

  ב מהסעיפים הבאים:מורכ ינייםבהיבת שכר הלימוד בחט

 תשלומי הורים על פי טבלת מחירים של משרד החינוך. ✾

 תוכנית לימודים נוספת, בעיקר במקצועות הקודש ותיגבור לימודי  – תל"ן ✾

 פעילות חברתית: ✾

, שיחות לקראת חגים או כפתיחה לפעילות חינוכית, (כולל כניסות לאתרים) יםטיול

  ערב אבות ובנים, ערב שורשים., בותיתפעילות התנד, הערבי כת, מסיבות כיתתיות

  .צעי למידה וחלוקת פרסיםמב, לתלמידי כתות ח' שבת

  לא יגבה תשלום נוסף לקראת פעילויות אלה.

 חוג רכיבת אופניים מקצועי, חוג חינוך ימי לכתות ז' וחוגי קרן קרב.  חוגים: ✾

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

 חברתית, סיוע לימודי וארוחת ערב.

  
  



  
        פנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יוםפנימיים יום    ––––    עליית הנוערעליית הנוערעליית הנוערעליית הנוער

  
חטיבת הביניים לאורך כל השנים מעניקה לתלמידים הרבה מעבר למסגרת הדרישות 

הנהלת הישיבה החברתית.  המקובלות בישיבות תיכוניות, הן בתגבור למידה והן בפעילות
להרחבת הפעילות ולהעמקתה עליית הנוער ותי ולרתום את המינהל לחינוך התישבהצליחה 

  במסגרת "פנימיית יום".
 אליה מתקבלים פנימיית יוםעליית הנוער בתלמידי חטיבת הביניים למסגרת את אנו מפנים 

עליית הנוער, ועל פי המכסות שמוקצות לנו לשנת הלימודים  שנקבעו ע"יעל פי הקריטריונים 
   .הנוכחית

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

 .הסדר התשלום יתבצע במלואו עד לקבלת תשובה מעליית הנוער 
   מתחילת מועד הזכאות.ארוחות ללא תוספת תשלום יקבלתלמיד שיכלל במסגרת זו , 

  

 אופן התשלום: ❀
 .וםהנחה על כל הסכ 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) 10רות עד ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך הטלפון. (אפש

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

  עם מספר טלפון/סלולרי לחזרה אליכם.
 

 . הוראת קבע ב

טופס הוראת קבע  למלא אתמעונינים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, מתבקשים ה
   באתר הישיבה. נמצאה

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

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

  המופיע באתר הורים ששילמו בהוראת קבע בשנה שחלפה, מתבקשים לחתום על טופס
בפקס או במייל  השנה ולהעבירושך הפעלת הוראת הקבע גם המאשר המהישיבה 
 . להנהח"ש

באמצעות צ'קים מתבקשים לרשום לפקודת הורים המשלמים  תשלום באמצעות צ'קים:. ג
  ים.ותשלומים שו 10. אפשרות עד הגולן רוח

  
 ניתן לפנות לגיטה ולביצוע התשלום טע"לשאלות בנושא תשלומים לקראת שנת הלימודים תש ✓

  gita_c@rgl.org.ilדרך הדוא"ל וכן  04-6761052  ון בטלפ

  
  לתלמידים  מילגות

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

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

  נא תשומת ליבכם להודעות הנשלחות אליכם בנושא זה.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  מפגש להורי תלמידי כתות ז' ❀

, כ"ז אבי, ה ומחנכי הכתות, יתקיים ביום רביעמפגש היכרות נוסף להורי תלמידי כתה ז', עם הישיב
  בהמשך. נבקשכם לשריין את התאריך. . לו"ז מפורט ישלח18:45, בשעה 28/8

 

 כתובות דוא"ל:  ❀
 ההורים מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הישיבה התיכונית:  

misrad_1@yth.co.il   

כתובתכם נא ודאו ש וכן יפורסם באתר הישיבה. בלבדהמידע השוטף להורים ישלח  דרך הדוא"ל 

 נמצאת אצלנו.

 

 דמי מינוי לספריה  ❀
  עיון, קריאה ואנגלית), עליכם  יה (ספרייעל מנת שבנכם יוכל לשאול ספרים מהספר

  , וללא ללא תאריךעם חתימה  ,הגולן רוחלפקודת  ,ש"ח 100לשלוח שיק על סך      
  הוא תה בה יעל השיק יש לרשום מאחור את שמו המלא של בנכם והכ .הערות על השיק

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

  .מסירת צ'ק פיקדון לספריהללא  -לא תהיה השאלת ספרים 
  04-6761010מס' הטלפון בספריה 

 

    .רשימת הספרים נמצאת באתר הישיבה התיכונית -לימודספרי  ❀

  

 חובהבאתר הישיבה.  נמצאוכן  ,מצ"ב פ"שאלון בריאות לשנת תש :שאלון בריאות ❀

-04דרך הדוא"ל או בפקס  לפני תחילת שנת הלימודים הולהחזיר לישיב למלאו
 , או דואר רגיל.6762284

 

  .נמצא באתר הישיבהבחוזר הנא לקרוא  עקב תאונה: – טיפול שיניים ❀
  

  :פנקס חיסונים ❀
נא לא להביא פנקס מקורי  .ניםפנקס חיסו צילום שלוחתלמידים חדשים מתבקשים ל ❀

  אלא צילום בלבד.
�

 נמצא באתר הישיבה התיכונית חספין ח אליכם לכל החומר שנש–  www.yth.co.il 

  .מנהלהתחת כותרת 
  

לת הישיבה איננה אחראית על כסף מזומן, מכשירי חשמל ברצוננו להבהיר, כי הנה
וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק על ידי התלמידים כל הנ"ל 

, זאת מכיוון שאין לכך כיסוי יהיה באחריותם הבלעדית של התלמידים והוריהם
  מחברת הביטוח.

  
  זר זהמועד אחרון להסדרת התשלום ולהגשת המסמכים הנדרשים בחו 

�)15/8/19( טתשע" אב די"

.�

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

 

  . אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה

  ובכבוד רב בברכה 
   

  חיים איזנטלהרב 
ראש הישיבה     

  עמית נעמןהרב 
  מנהל חטה"ב

�


