 9באוגוסט 2020

איגרת לשנה"ל תשפ"א – לחניכי פנימייה
להורים ולתלמידים שלום רב,
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א אנו מברכים אתכם ומצפים לבואכם.
אנו פועלים על פי הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות ונערכים לפתיחת שנת הלימודים באופן
מיטבי.

▪ חניכי פנימייה חדשים מגיעים ביום שישי  28.8.2020בשעה .12.00
▪ חניכי פנימייה ותיקים מגיעים ביום שני  31.8.2020בשעה .14:00
▪ פתיחת שנת הלימודים בבית הספר ביום שלישי  1.9.2020בשעה 08:00
▪
▪
▪
▪
▪

תלבושת אחידה  -ב בית הספר קיימת חובת תלבושת אחידה .ניתן ללבוש חולצות טריקו בכל הצבעים
עם סמל בית הספר .בחורף יש להגיע עם סווטשרים חלקים עם/בלי סמל בית הספר.
אין להגיע עם גופיות ,מכנסיים קצרים מאוד או עם נעלי אצבע/כפכפים.
חובה להגיע עם תלבושת ביה"ס החל מיום הלימודים הראשון.
תלבושת אחידה תינתן לתלמידים עם הגעתם לכפר.
ספרי לימוד–ביה"ס מפעיל פרויקט השאלת ספרים .כל ספרי הלימוד נמסרים לתלמידים בתחילת שנת
הלימודים ונאספים בסוף השנה .על התלמידים לשמור על הספרים .במקרה של אובדן או השחתת ספר
לימוד ,יחויב התלמיד במחיר הספר .על מנת לקבל את ספרי הלימוד על ההורים להסדיר את תשלום
שכר הלימוד עד למועד תחילת הלימודים.

▪ ציוד לימודי – יש להצטייד ב –  10-15מחברות עברית בגודל דף פוליו 2 ,מחברות חשבון בגודל פוליו,
סרגל  ,כלי כתיבה  ,מחשבון מדעי ,תנ"ך מלא ומילון אנגלית.
▪ שכר לימוד  -יש להסדיר את תשלום שכר לימוד עד לתאריך  20לאוגוסט .2020
▪ אפשרויות תשלום :בהוראת קבע ,בכרטיס אשראי או בשיקים
▪ טלפונים ישירים להנהלת החשבונות.03-9438420/31 :
▪ שכר הלימוד לפנימייה הינו על פי דרגה שתיקבע לכם על ידי משרד החינוך-עליית הנוער .הדרגה נקבעת
על פי המסמכים התומכים שנתבקשתם להעביר אלינו בעת הקבלה לכפר.
▪ לתשומת לבכם :היות ושקלול הדרגות והזנתם במערכות משרד החינוך לוקחת זמן ,יגבה מכם זמנית שכר
הלימוד לפי הדרגה הנמוכה יותר בסולם הדרגות קרי.1-
ברגע שתקבע עבורכם הדרגה הקבועה על ידי משרד החינוך ,נערוך עמכם התחשבנות חדשה בהתאם
לדרגה שתקבע לכם.
▪

תזכורת למסמכים שעליכם להמציא עבור חישוב דרגה :
אישור רפואי/בריאות התלמיד מרופא המשפחה – חובה
 3תלושי שכר אחרונים (  2ההורים )
 3חודשי עו"ש (תדפיסי בנק) אחרונים
אישור בנק על משכנתא  /או צילום חוזה שכירות דירה
להורים גרושים – הסכם גירושין כולל הספח של המזונות
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▪ אסיפת הורים כללית צפויה להתקיים במהלך חודש ספטמבר  .2020זימון יצא בנפרד.
▪ בקשה להנחה/מלגה יש להגיש עד ליום  – 15.9.2020רצ"ב טופס.
• היום הראשון להגעת החניך לכפר הינו בליווי אחד ההורים
• חתימה על כתבי התחייבות
• הצהרת בריאות  -תלמיד שנוטל תרופות באופן קבוע ,או שיש לו מגבלה רפואית ,על ההורים ליידע
את הצוות החינוכי ולהביא אישור רפואי מפורט מרופא המשפחה.
יש למסור את התרופות לצוות ולהביא מלאי לשבוע הראשון.
• עם תום הסדרת ההרשמה בגזברות ,יימסר לילדכם אישור קליטה.
• עם האישור יש לגשת לצוות ההדרכה שימתין לכם בבניין המגורים.

ליום הראשון בפנימייה על ילדכם להצטייד:
 2תמונות פספורט
כרטיס מגנטי של קופ"ח
פנקס חיסונים
ילקוט בית ספר ,מחברות ,כלי כתיבה ,ספר תנ"ך ומחשבון מדעי
נעליים ,נעלי ספורט ,חולצה לבנה ,בגד ים ,כלי רחצה ,מנעול לארונית.
יש להביא ציוד לשבוע אחד.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
בתקווה לחזרה לשגרה מלאה

הנהלת הכפר

-2-

