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 2021באוגוסט  18

 חניכי פנימייהל –איגרת לשנה"ל תשפ"ב  
 

 להורים ולתלמידים שלום רב,     
                                                                                  

 אנו מברכים אתכם ומצפים לבואכם. בלקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"

 י הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות ונערכים לפתיחת אנו פועלים על פבהתאם למצב, 

 אנא קראו בעיון את האיגרת    שנת הלימודים באופן מיטבי.
 

 

 10.00ועד השעה  9.00החל מהשעה  30.8.2021 שנימגיעים ביום  חדשיםחניכי פנימייה 

   13.00ה ועד השע 12.00 שעההחל מה 31.8.2020 שלישימגיעים ביום  תיקיםווחניכי פנימייה 
 והחניכים עושים שבת בכפרשבת ראשונה הינה שבת סגורה 

 5.9.2021 ,יציאה לחופשת ראש השנה יום ראשון
 

 

 

 
 

 יימת חובת תלבושת אחידה. ניתן ללבוש חולצות טריקו בכל הצבעים עם בבית הספר ק - תלבושת אחידה
 חלקים עם/בלי סמל בית הספר. עם סווטשרים מעל לחולצת בית הספר סמל בית הספר. בחורף יש להגיע 

   

 .אין להגיע עם גופיות, מכנסיים קצרים מאוד או עם נעלי אצבע/כפכפים 
 

  החל מיום הלימודים הראשון. אחידהעם תלבושת לבית הספר חובה להגיע 
 

  עם הגעתם לכפר.לחניכים תלבושת אחידה תינתן 
 

 הלימוד נמסרים לתלמידים בתחילת שנת  . כל ספריביה"ס מפעיל פרויקט השאלת ספרים - ספרי לימוד

על התלמידים לשמור על הספרים. במקרה של אובדן או השחתת ספר הלימודים ונאספים בסוף השנה. 

.  על מנת לקבל את ספרי הלימוד על ההורים להסדיר את תשלום שכר לימוד, יחויב התלמיד במחיר הספר

 הלימוד עד למועד תחילת הלימודים.
 

 מחברות חשבון בגודל פוליו, סרגל ,  2רית בגודל דף פוליו, מחברות עב 15-10 –יש להצטייד ב  – ציוד לימודי

 כלי כתיבה , מחשבון מדעי, תנ"ך מלא ומילון אנגלית.
 

  הספרמבית  ,   זימון יצא בנפרד12/9/21אסיפת הורים כללית תתקיים ביום ראשון. 
 

 

 ליית הנוער. ע-שתיקבע לכם על ידי משרד החינוךפנימייה הינו על פי דרגה חניכי שכר הלימוד ל – כר לימודש

 להעביר אלינו בעת הקבלה לכפר. הדרגה נקבעת על פי המסמכים התומכים שנתבקשתם
 

  2021לאוגוסט  22 עד לתאריךמול מחלקת הנהלת חשבונות יש להסדיר את תשלום שכר לימוד . 
  

 גובה התשלום:ל -לתשומת לבכם 

 נוך )המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי(, הנהלת הכפר על ידי משרד החיקבועה עד לקביעת דרגה 

 ש"ח.  8,400 -ך התשלום השנתי ס –ש"ח לכל חודש  840על סך  8דרגה  - גובה דרגת תשלום זמנית

 ברגע שתקבע לכם דרגת תשלום סופית על ידי משרד החינוך, התשלום יגבה מכם בהתאם. 

 או יקוזזו הסכומים שנגבו. במידה והדרגה תהיה גבוהה  , יוחזרו8במידה והדרגה תהיה נמוכה מדרגה     

 אחריות ההורים להתקשר למזכירות הכפר על ב -יהיה על המשפחה להוסיף ולהשלים בהתאם  ,יותר    

 מנת לוודא מהי דרגת התשלום שנקבעה ע"י משרד החינוך.    

  ,כל הנדרש  אתלאחר שתעבירו  תקבע לכם רקקביעת הדרגה במשרד החינוך על מנת למנוע עיכוב לא רצוי

 בהקדם.



 

 
 
 
 

 

 
 כפר הנוער ויצו נחלת יהודה

 (בוארה" הי)בחסות ויצו שווצר תיכון מקיף
 75910ראשון לציון 

 03-9569159, פקס. 03-9569054טל. 
 480087סמל מוסד: 
 

 

 
 

WIZO - NACHLAT YEHODA    
  YOUTH-VILLAGE        

(   ( SPONSORED BY WIZO ZWITZERLAND & USA           
RISHON-LE ZION   75910    

TEL. 03-9569054, FAX. 03-9569159 

 
 

 

 

 

 בהוראת קבע, בכרטיס אשראי או בשיקים אפשרויות תשלום : 

 גית / רפיח 03-9438420/31טלפונים ישירים להנהלת החשבונות:      
 

 13.9.2021שכר הלימוד יש להגיש עד ליום  עבורשל בית הספר  בקשה להנחה/מלגה  

 , לשאלות יש לפנות למזכירות בית הספרבור המלגה יימסר לכם בתחילת השנהטופס ע
 

  דרגה :לתזכורת למסמכים שעליכם להמציא עבור חישוב 

 חובה  –אישור רפואי/בריאות התלמיד מרופא המשפחה       

 ום הקליטהלא יכול להיכנס לכפר בי –מי שטרם הגיש אישור בריאות מרופא המשפחה הערה:       

 ההורים( 2של  –)משפחה שלמה   תלושי שכר אחרונים 3      

 חודשי עו"ש )תדפיסי בנק( אחרונים 3      

 אישור בנק על משכנתא / או צילום חוזה שכירות דירה      

 גירושין כולל הספח של המזונות הסכם –להורים גרושים       

 

 על פי דרישת משרד החינוך 
 חניכי פנימייה שיגיעו ליום הקליטה ללא הסדרת המסמכים והאישורים המתאימים 

 , לא יוכלו להיקלט ולצערנו ייאלצו לחזור לביתם.געה לקליטה לכפרהטרם ה
 

 אנו זמינים עבורכם לכל שאלה.

 

 

 קורונה 
  את לאור נתוני התחלואה ובהמלצת משרד הבריאות ומשרד החינוך, נבקש לעשות כל מאמץ ולחסן

 התלמידים טרם תחילת שנת הלימודים.

 מהתלמידים מחוסנים, לא יוכלו ללמוד פיזית בבית הספר ויאלצו ללמוד בזום. 70% כיתה בה יימצאו פחות מ 

  שעות לפני ההגעה  48על מנת שנצלח את החודש הראשון ללימודים, נבקשכם לבצע בדיקת קורונה עד

 לבית הספר ולכפר.

  לצוות החינוכי.תשובה שלילית יש להציג 

 והמדריך/ה הישירים של ילדכם במקרה של היחשפות התלמיד/ה יש לידע במיידית את מחנכ/ת הכיתה. 

 .אנו נמשיך לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות והחינוך 
 

 נודה מאוד על שיתוף הפעולה

 
 

 בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
 בריאות שלמה וחזרה לשגרה מלאה

 

 הנהלת הכפר
 

 

 ,מטה בשנית מצורף עבורכם לנוחיותכם, 

 עבור חניכי פנימייה חדשים הנחיות וסידור לקליטה ליום הראשון 
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 שנה"ל תשפ"בסידור לקליטה ופתיחת   - חניכי פנימייה חדשים
 
 

  להורים ולחניכים החדשים שלום רב,
 

 בבוקר 10.00ועד השעה  9.00החל מהשעה  30.8.21ביום ב' 
 ניכי פנימייה חדשים. תפתח הקליטה לח

 

למי שטרם את סידורי הקליטה  10.00ולסיים עד השעה  09:00אחד ההורים החל מהשעה בליווי יש להגיע 
 כפר. במחלקת הנהלת חשבונות של הסדיר 

 

  חתימה על כתבי התחייבות 
 

 למיד שנוטל תרופות באופן קבוע, או שיש לו מגבלה רפואית, ת - הצהרת בריאות 

 יידע את הצוות החינוכי ולהביא אישור רפואי מפורט מרופא המשפחה. על ההורים ל

 .אשוןלשבוע הריש למסור את התרופות לצוות ולהביא מלאי        
 

 .עם תום הסדרת ההרשמה בגזברות, יימסר לילדכם אישור קליטה 

 .עם האישור יש לגשת לצוות ההדרכה שימתין לכם בבניין המגורים 
 

 יטה לא  תיקלט/י לפנימייה.ללא השלמת סידורי הקל
 

 

 עליך להביא איתך:
 

 חובה –פנקס חיסונים  .1

 חובה –כרטיס מגנטי של קופת חולים  .2

 למי שטרם העביר חובה –תמונות פספורט  2 .3

 תיק בית ספר .4

 מכשירי כתיבה .5

 עם חלוקה לנושאים( 2כולל  –)ספירלה  מחברות עברית, מתמטיקה ואנגלית .6

 ורים וטיוליםכובע לסי .7

 בגדים לשבועיים .8

 חולצה לבנה חלקה לשבת וטקסים .9

 ונעלי ספורט בגדי ספורט .10

 כלי רחצה ומגבות .11

 בגד ים .12

 נעלי אצבע )לבריכה או לזמן חופשי בלבד אין להשתמש בזמן הלימודים בבית הספר( .13

 קרם הגנה .14

 חובה מכיתה ט' –נעליים סגורות לעבודה במשק  .15

 .  מנעול קטן לארון 16
                                                                             

 שימו לב! 
 אבדה או שמירה.נהלת הכפר אינה אחראית ה –ציוד יקר ערך נושא באחריות אישית עליו עימו כל המביא 

 שבת ראשונה הינה שבת סגורה והחניכים עושים שבת בכפר

 5.9.2021לחופשת ראש השנה יום ראשון יציאה 
 

 

 שטרם הסדירו את סידורי הקליטה ניכי פנימייה ח –על פי דרישת משרד החינוך כי    -מזכירים 
 ולצערנו ייאלצו לחזור לביתם.ביום הקליטה לא יוכלו להיקלט 

 

 לכפר ביום הקליטה מי שטרם הגיש אישור בריאות מרופא המשפחה לא יוכל להיכנסעל מנת למנוע אי נעימות, 
 

 

 ילדכם ישתייךבאמצעות מדריכי הקבוצה אליו תקבלו עדכון  בלו"זעל כל שינוי במועד או 
 

   מוצלחתפורייה ושנת לימודים בברכת בריאות שלמה בתקוה לחזרה לשגרה מלאה ו


