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 ,הורי בנות אולפנת ראש צורים היקרים

 ברכת ה' עליכם!

 דון: תשלומי הוריםיהנ

הורים יקרים, לשמחתנו, פתחנו את שנה"ל באולפנה באופן פיזי ובפגישה פנים אל פנים עם הבנות. 

וה שיהיה זה לזמן ארוך ולהיפגש עם הבנות באולפנה וכולנו תק ולאחר הפוגה ארוכה, אנו שבים

 ומשמעותי.

בפגישתנו, באסיפת ההורים שהתקיימה בתחילת שנה"ל הסברנו שנושא תשלומי ההורים הינו 

חודי לשנה זו. חוסר הבהירות שהיה בנתונים, בנוסף למשתנים נוספים, הביאו לעיכוב ימורכב וי

 תשלומי ההורים.משמעותי מאוד באישור גביית 

להם על התגייסותם למשימות  עד ההורים וזו העת להודותואת טבלת תשלומי ההורים אישרו ו

 (.vhorim@ybagush.org )ניתן ליצור קשר עם וועד ההורים במייל:  הוועד

תשלומי ההורים ע"מ , מאמץ להקטין במיוחד את ות בנ"עעשינו, יחד עם מרכז ישיב ,עקב המצב

לסייע לכם ההורים לעמוד בנטל התשלומים, אך את התשלום על הסעיפים שלהלן נצטרך ע"מ 

 ל.להמשיך לייצר למידה איכותית ומגוונת ולתבל אותה בתכנית חברתית עשירה ככל שנוכ

 שינויים לשנה זו בקצרה:להלן ה

י מחציות ולא לשנה שלמה ולכן יש כרגע אישור רק אנו נדרשים לאשר את התשלומים לפ .א

 .למחצית ראשונה

נתנו בפועל. הגביה כעת מתייחסת לנעשה בפועל יתכנים שלא י יגבו כספים עבורלא י .ב

במחצית א' ולצפוי עד סיום המחצית. חישובי הגבייה של מחצית ב' יביאו בחשבון שקלול 

 וקיזוז במידת הצורך.

ה במחצית יכולנו העברנו לגביאת כל מה שי -עבורם הינה שנתית ה יישנם סעיפים שהגבי .ג

 .ב'

 להלן טבלת תשלומי ההורים למחצית א':

 מחצית א' -תשלומי הורים תשפ"א 

 י"ב י"א י' ט' שם הסעיף

 49 49 49 49 ביטוח תאונות אישיות

 80 80 80 75 סל תרבות

 308 257 257 194 טיולים

 193 193 193 193 שירותים מרצון )חברתי(

 193 193 193 193 פעילות חברתית תורנית

 230 460 0 0 תל"ן רגיל

 שעה( 1) שעות( 2)      

 1,060 1,060 1,060 1,060 תל"ן תורני

 שעות( 5) שעות( 5) שעות( 5) שעות( 5)  

 2,113 2,292 1,832 1,764 סה"כ

mailto:vhorim@ybagush.org
mailto:vhorim@ybagush.org


 ('20בדצמבר  07תשפ"א ) כ"א בכסלו    בס"ד

2 
 

 

 דרכי התשלום:

 :בנקאיתפרטי חשבון הבנק להעברה  -העברה בנקאית  .א

 17 -בנק: מרכנתיל 

 742 -סניף: רמות 

 4913מס' חשבון: 

 ע"ש: מרכז יב"ע

 

 !חשוב מאוד לשלוח למזכירות האולפנה אסמכתא בנקאית על ההעברה

 

מייל של מופיע באתר האולפנה, ולשלוח חזרה ליש למלא את הטופס ה - הוראת קבע .ב

 מזכירות האולפנה.

 

מופיע באתר האולפנה, ולשלוח למלא את הטופס היש תשלומים  7עד  - כרטיס אשראי .ג

 מזכירות האולפנה.מייל של חזרה ל

 

 הנחות: 

יש לשלוח טפסים  -ים בהנחה ההנחות אינן עוברות משנה לשנה ולכן במידה ומעוניינ .א

  מחדש.

ופיעים באתר האולפנה, את המסמכים המ ורידשנוכל לדון בבקשות ההנחה יש להע"מ  .ב

 (.בינואר 7בטבת ) כ"גיאוחר מיום  למייל האולפנה בהקדם ולא למלא ביסודיות ולהשיב

 הודעות מזכירות.כל הטפסים מצויים באתר האולפנה בדף 

 

  ulpena@ybagush.orgמייל האולפנה: 

 בברכת בריאות וצמיחה,

 

 

 שלום הורביץ אסף אשר אביגיל נבו

 יו"ר ועד ההורים מנהל אדמיניסטרטיבי ראש האולפנה

 

https://www.ubarz.co.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.ubarz.co.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
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