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הורים ותלמידים יקרים שלום וברכה,
לנוחותכם ,להלן מידע כללי ומנהלי:
נהלי תשלום ,אישורים ,ביטוח תלמידים ונהלי בטיחות
א.

מסלול ההסדר -החיול הקבוע לתלמידי שיעור א' הינו בחודשים יוני/יולי.
(חיול אינו גיוס בפועל ,אלא הצטרפות למסלול ההסדר).
הצטרפות למסלול באמצעות הישיבה :מילוי טופס  300 +ש"ח אגרה לאיגוד ישיבות
ההסדר.

ב.

ביטוח תאונות אישיות -כל תלמיד המשלם שכ"ל ,מבוטח ע"י הישיבה בביטוח תאונות
אישיות.

ג.

דמי הרשמה ע"ס  ₪ 370ימסרו מיד עם ההרשמה לישיבה.

ד.

שכר לימוד  -ייגבה החל מ .9.9.1 -ברצף עד עזיבת התלמיד בחלופות הבאות:
 .1הוראת קבע בנקאית (מצ"ב) -חיוב בכל  8לחודש .אם בחרתם בחלופה זו יש לחתום
ולהחתים הבנק ולשלוח לישיבה יחד עם טפסי ההרשמה.
 .2הוראת קבע אשראית (ע"י מסירת פרטי כ"א בטלפון) -חיוב בכל  3או  11לחודש .אם
בחרתם בחלופה זו יש ליצור קשר עם המשרד.

גובה שכ"ל :תעריף רגיל ₪ 950 -לחודש.
כמו כן קיימים  3תעריפים נוספים:
 .1תעריף ביניים ₪ 1050 -לחודש
 .2תעריף גבוה ₪ 1150 -לחודש
 93תעריף "וכל המוסיף" ₪1250 -לחודש
נא להודיענו בהקדם מהו אמצעי התשלום והתעריף שבחרתם בו
באמצעות מס' הטלפון  ,הפקס ,כתובת הדואר או הדוא"ל המצ"ב9
מתוך התחשבות בהורים אנו גובים שכר לימוד בפריסה הכוללת את השירות הפעיל בצבא
של בנכם ,מה שמנמיך את הסכום החודשי (.)₪ 051
הפסקת גביית שכ"ל במקרה של עזיבה /חתונה תהיה מיום ההודעה של התלמיד /הוריו על כך
במשרדי הישיבה9

המשך בדף הבא...
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הנחות

בעקבות הבנה כי יש משפחות המתקשות לעמוד בתשלום שכ"ל ,אנו מנסים להתחשב ככל יכולתנו
ולהעניק הנחות בשכ"ל לזקוקים לכך ,הועדה בנושא הנחות תתכנס רק פעם אחת בשנה ולא
יאושרו הנחות חדשות במשך השנה ,תלמיד שנרשם באמצע שנת לימודים יצטרך לחכות לחודש
אוגוסט שלפני תחילת שנה"ל הבאה9
התקציב המיועד להנחות לצערנו מוגבל ,על כן כל משפחה המתקשה בעניין התשלום צריכה להזדרז
ולהגיש בקשת הנחה (לקבלת הטופס יש לפנות למשרדי הישיבה או להוריד מאתר הישיבה),
את הטפסים להנחה כולל צירוף המסמכים הנדרשים ניתן להגיש עד תאריך  ,.9.9.1בקשות
שיגיעו לאחר תאריך זה ,לא יידונו9
חשוב לציין -על מנת להיקלט כתלמיד בישיבת תקוע יש לעבור את הליך הקבלה לישיבה -הכולל
ראיון ומבחן -נרשם שלא עבר הליך זה ,צריך להתקשר ל  0503755555ולקבוע עם הרב דניאל
ביג'ל ,ר"מ שיעור א' מועד מיידי לראיון.
אנו עומדים לרשותכם לפרטים נוספים גם בטלפונים הישירים שלנו הר"מ ,אנא העבירו אלינו את
כתובת הדוא"ל שלכם ע"מ שנוכל להיות בקשר להתעדכן ולעדכן גם במהלך השנה.

בברכה נאמנה,
אוריה גזית -מנכ"ל הישיבה
152-6266102

