
 
 כ' אב תשפ"א           ב"ה 

 

  !שלומות לכולם – פ"בכיתה ט' תש ,'טמחזור , הוריםתלמידים ו

את זה, הכירו עוד לעומק בהם הבנים הכירו זה בגולן שזכינו לעבור יחד עם בנכם יומיים גיבוש ברגבים לפני כחודש 

מובן שנפגשו והכירו לצפייה בתמונות מימי הגיבוש(.  כאן)לחצו  וד חוויות, טעמו את טעם העבודה וחוו עבגולן את רגבים

ת את שניהם ביום הראשון בתחילת שנ ושתפג ,יםההור ,אתם. בעזרת השם, המחנכים שלהם טופזאת אשד ואת 

 . הלימודים

חשוב לכם ראה יכחלק בלתי נפרד מהתהליך החינוכי ונשמח לשיתוף ולשיח בכל נושא שי ,ההורים ,אנו רואים אתכם

 של הבן.  ולשמחה להתפתחות

 נא קראו בעיון רב והשלימו את הרישום כנדרש.  .קליטת בנכם ברגבים בגולןלהמידע הדרוש זה מפורט מכתב ב

 בברכת שנה טובה,

 ישי ירון

 

  תשרי-לוח זמנים אלול ❀

 (.להלן -ת הלימודים )לו"ז מלא פתיחת שנ: 29/8/2021אלול בראשון כ"א יום 

 שבת רגבים בגולן. :4/9/2021כ"ז באלול  שבת פרשת ניצבים

 יציאה לחופשת ראש השנה. : 5/9/2021ראשון כ"ח באלול יום 

 .  בגולן חזרה לרגבים :12/9/2021 תשריב' ו ראשוןיום 

 יציאה לחופשת יום כיפור וסוכות.   :14/9/2021 תשריבח'  לישיש יום

 חזרה לרגבים בגולן לשגרת "אחרי החגים יתחדש הכול". :3/10/2021יום ראשון כ"ז בתשרי 

 

   29/8/2021אלול בא כ" יום ראשון  - הלימודיםפתיחת שנת יום  -לוח זמנים מלא  ❀

רוך מפגש עם נע 16:00בשעה  בגולן. יה לרגביםיפגש עם הנערים בבוקר לטיול עלינבגולן ביום הראשון ברגבים 

 ונחיתה רכה בפנימייה. קנטיר שליד נטור לשיח התארגנות משותפתההורים והנערים באום־אל־

 ליטר מים, כובע, נעליים ותיק קטן לאוכל. 3תלמידים צריכים להגיע לטיול עם ה

  :מירושליםהסעה  7:00

(, מחלף המוביל 09:00(, צומת ברקאי)08:30(, מחלף קסם)08:00(, צומת שילת )07:30(, חיזמה)07:00גילה)

 ( ורמות.10:20(, צומת צמח)10:00(, צומת הזורעים)09:45(, מחלף הושעיה )09:40)
 

 גולן: הסעה מה : 9:30

 ( ורמות10:10(, צומת קצביה)10:05(, צומת המפלים)09:55(, צומת יונתן)09:30נטור)
 

 .מרמות לנטור יציאה לטיול עם הצוות החינוכי 10:30

 .מנחהתפילת  באום־אל־קנטיר. נעריםמפגש הורים ו 16:00

 .לפנימייה עם ההוריםהגעה  18:00

 .בית מדרש הורים ונערים 18:30

 ארוחת ערב

  .שבת(ל)כולל  מההוריםפרידה 

https://www.facebook.com/regavimgolan/
https://www.facebook.com/regavimgolan/


 

 לו"ז כללי ❀

  .בבוקרראשון ביום בגולן  רגביםוחוזרים ל ה"צבכל יום חמישי יוצאים הביתה בשעת אח, אחרתאמר א נלאם 

 

 ותהסע  ❀

יק כרטיס רב קו אישי להנפ ישאו בתחבורה ציבורית. החינוכי הנסיעה מותרת אך ורק בהסעות מאורגנות של המוסד 

בשנה הקרובה יהיו שני קווי הסעות מרגבים בגולן הביתה ומהבית לרגבים בגולן. למען בטחונם ונוחותם של . בנכםל

 על כל התלמידים לנסוע אך ורק בהסעות אלו: חובהבניכם 

 : ישובי דרום הגולן, צמח, הבקעה, מבואות ירושלים, חיזמא, ירושלים. 1קו 

 , מחלף קסם, יד בנימין. 6לני, כביש : צומת המפלים, צומת קצביה, יהודיה, גו2קו 

דמי יש להוסיף סכום זה לתשלום ובו העלות השנתית לכל תלמיד לפי תחנת עלייתו להסעה.  מצורף נספח

  האחזקה.

 

 השלמת רישום ותשלומי הורים  ❀

 שוב(:)מי שכבר שלח אינו צריך לשלוח  לשלוח את הטפסים האלה מלאים וחתומיםעל ההורים  ,להשלמת הרישום

 הצהרת ההורים על תכנית רגבים 

 טופס בריאות התלמיד 

 צילום פנקס חיסונים 

 ה עם ספח פתוחצילום תעודת זהות של ההור 

 אישור בריאות התלמיד מרופא המשפחה 

 

 . ₪ 12,000: פ"בלשנת הלימודים תש (ספרי לימודהשאלת לא כולל הסעות, חוגים ו)אחזקה וטיולים דמי 

, בכל אמצעי תשלום: המחאה לפקודת "רוח הגולן", 2022עד יוני  2021מספטמבר  -מים ניתן לשלם עד עשרה תשלו

רוח הגולן. אסמכתא: מספר הזהות של התלמיד(,  - 22395בהוראת קבע באתר הבנק באינטרנט )קוד המוסד: 

על שם רוח הגולן(, בכרטיס אשראי )בטלפון  233459, חשבון 462בהעברה בנקאית )בנק מזרחי, סניף טבריה 

 למזכירות( או במזומן.   

 נחות:ה

 .2%מי שמשלם את דמי האחזקה בתשלום אחד מקבל הנחה בגובה  .1

 .10%בגובה  ,לכל אח שאיננו בעליית הנוער ,רגבים בגולן(נחת אחים )לאחים הלומדים ביש ה .2

 

קבלת דרגה לבנכם. גובה הדרגה אשר ייקבע לכם יזכה לעליית הנוער יימת בפניכם אפשרות לפנות לכידוע לכם, ק

אפשר חיסכון יכול לשכן הוא  הסדרה זה בהקדם, ההורים לבצע הליך אני מבקש מכל בהתאם.אתכם בהנחות 

 ועוד. , דמי כיס חינם ספרי לימודגון השאלת זכויות נוספות כלכם ובכל מקרה מקנה  ,כספי גדול לרובכם וגם לנו כמוסד

 לתשובה מעליית הנוער , גם מי שממתין25/08/2021את תשלום דמי האחזקה יש לבצע במלואו עד לתאריך 

 יוחזר סכום ההנחה(.    -)אם תאושר לו דרגה 

 

  

https://regavimgolan.rgl.org.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D/
https://regavimgolan.rgl.org.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D/


 

 ציוד לעבודה החקלאית ❀

 :  לעבודה החקלאיתשנה עם הציוד היש להגיע כבר בתחילת האישי לפנימייה  לציוד בנוסףכי לכם אנו מזכירים 

  סגורות. גבוהותנעליים  -נעלי עבודה 

  מאחד.  יותרמומלץ להביא  -כובע עבודה 

  גרביים.   ,מומלץ חולצות ארוכות דקות( - )לרגישים לשמש מכנסיים ארוכים, חולצות -בגדי עבודה 

 

 קורונה

אנחנו נמצאים עדיין בצל מחלת הקורונה. בשנה שעברה הצלחנו ליצור בועה של שגרת לימודים ועבודה בתוך מציאות 

הבריאות לחיסון נערים בגיל התיכון. בשנה האחרונה  הפכפכה ושברירית. חשוב לנו להדגיש את ההמלצה של משרד

מו תלמידים יסייהחשוב לנו ש תפקוד בטוח ויציב של רגבים בגולן.אחוזי ההתחסנות הגבוהים של תלמידינו סייעו רבות ל

יודע באמת איך תיפתח שנת הלימודים, אך לא מן הנמנע שתלמידים  איננואף אחד  את הליך החיסון עד תחילת השנה.

  יצאו הביתה.יאינם מחוסנים יאלצו לבצע בדיקה בכל פעם שש

 של בנכם. שאלון מצב ההתחסנותנודה לכם על מילוי 

 

 בריאות ורפואה ❀

)עשר  חספיןצורך. ביישוב לפי הנותנת מענה בשעות עבודתה, ומפנה למרפאה פנימייה עובדת אחות בגולן ברגבים 

ובטבריה יש קופ"ח לאומית , בקצרין יש קופ"ח מכביח "קופבבני יהודה יש , כלליתת חולים יש קופ דקות נסיעה מנטור(

למבוטחי הקופות האחרות, אבל את התרופות היא רופא ואחות( שירותי ) עזרה ראשונה נותנתקופ"ח כללית  .מאוחדת

להביא איתם  קבועותמשתמשים בתרופות שאינם מבוטחים בכללית ומוכרת להם במחיר מלא. לכן מומלץ לתלמידים 

  .אספקת תרופות

 הפניית רופא.  בלילא נישא בהוצאות כספיות כתוצאה מהפניית תלמידים לבית החולים  ,כמו כן

 .054-5465492: פנימייההאחות אלי,  ליצור קשר עם סוזי, אפשר התייעצות אישיתו לכל בקשה

 

 טלפון סלולרי ❀

אנו ממליצים לצייד את בנכם במכשיר  ,מכשיר חיוני לקיום תקשורת רציפה עם הבית והחברים. עם זאתהטלפון הוא 

לציידו במכשיר הנתמך בשירותי תוכן אינטרנטיים אשר עלולים להוות מכשול  לאו לצורך שיחות והודעות בלבדסלולרי 

מומלץ יותר )"חכם"(,  יש מכשיר משוכלל ם בכל זאתאגדול וניסיון שקשה לעמוד בו. האחריות לכך הינה אישית! 

ה היא מקום ליצירת יפנימי הסלולר לפרופורציות הראויות לו. להשתמש בתוכנות הסינון המצויות ולהחזיר את מכשיר

כאן ברגבים באמת שאין  – קשרים חברתיים משותפים וקיום המלצה זו תאפשר הצלחה גם במישור זה. זאת ועוד

המכשירים  אז חבל על עלויות .בחדרטלפון הובלימודים  בלי טלפוןיוצאים אל העבודה טלפון: וש בהרבה זמן לשימ

 .היקרים לשווא..

  

https://forms.gle/s7EXPM1iycFpfASBA
https://forms.gle/s7EXPM1iycFpfASBA


 

 פנימייה ❀

מרו על הרכוש, על הבית שלכם בשנים הקרובות. ש ,התלמידים ני של כלהיא הבית הש פנימייההתלמידים יקרים, 

בימים אלו החדרים נצבעים והצוות נערך  .עליו נקי ומסודר ותהנו מכךמרו טפחו את חדרכם, ש ,הציוד הציבורי והאישי

  .רג אותו. ראוי שנשכיל לשמור על המצב ואף לשדמאוד יםהחדרים ותנאי המגורים טובמצב לקראת בואכם. 

 

 חוגים ❀

יתחילו גים חשיפה למגוון חוגים שיתקיימו במהלך השנה בשעות הערב. החו מפגשיבתחילת שנת הלימודים נקיים 

 יתכן שתהיה השתתפות סמלית בעלות החוג. אחרי סוכות.רת השם זבע

 

 ספרי לימוד ❀

ע"י תלמידים המוחזקים . ₪ 250ספרי לימוד וחוברות לימוד מטעם רגבים בגולן מושאלים לתלמיד בעלות שנתית של 

הספרים מושאלים לתלמיד ועליו להחזירם בסוף שנת הלימודים. . חינם לימודהעליית הנוער זכאים להשאלת ספרי 

 התלמיד יחויב בעלות רכישת ספר חדש.  -ספרים חסרים או ספרים שיצאו משימוש ראוי בגלל חוסר שמירה על הציוד

 להביא ספר תנ"ך, מילון אנגלי ומחשבון מדעי. על כל תלמיד

 

 

  בגולן! רגביםים לברוכים הבא

 ושנת לימודים מוצלחת.   מלאת כוחותברכת התחלה חדשה ב

 מצפים לכם בהתרגשות.

 צוות רגבים בגולן

  



 
                             בס"ד

  -נספח  -

 הסעות לתלמידים בימי ראשון וחמישי

 

ויחזרו לבתיהם בצורה מסודרת ובטוחה, לכן עשינו בגולן אנו רואים חשיבות רבה בכך שהתלמידים יגיעו לרגבים 

, הנסיעות מסובסדות משמעותית ע"י המוסד החינוכי .רבים לבניית מערך הסעות בימי ראשון וחמישימאמצים 

 .נוסףבסוד זכאים לס ותלמידי עליית הנוער 

 

 ן*ההסעה בימי ראשובקווי תחנות העלאה 

 (מרכז) 1קו 

(, 09:30צומת ברקאי) (,09:15צפון) 6(, אלונית כביש 08:50(, צומת קסם )08:15(, צומת שילת)07:45יד בנימין)

(, 11:00(, צומת קצביה)10:45(, צומת כפר נחום)10:10(, צומת הושעיה)09:50(, צומת השומרים)09:35צומת מגב)

 (.11:15(, צומת יונתן)11:10(, צומת אניעם)11:05צומת המפלים )

 

 (ירושלים) 2קו 

צומת  ,(09:25(, מפגש הבקעה)09:15(, צומת נעמה)08:20(, מחסום חיזמה)08:10(, מרכז העיר)07:45גילה )

 (.11:15(, צומת נוב)10:50(, צומת צמח)10:20(, צומת הקיבוצים)10:00(, פונדק מעיין)09:50שדמות מחולה)

 

  *ההסעה בימי חמישי ההורדה בקוויתחנות 

 בסדר ההפוך. -הורדה כנ"ל ה(, ותחנות :0316נטור)

 במהלך השנה לאור אילוצים.ים מסלולהמני ההסעות וייתכנו שינויים בז*

 

 ההורים בהסעה השתתפותדמי 

 שנתית עלות תחנת עליה

ומת שילת, צ ומתחיזמה, יד בנימין, צומת מרכזית ירושלים, צגילה, 

 .6ואלונית כביש  קסם
1,850 ₪ 

משמר  ומתשדמות מחולה, מירב, צמפגש הבקעה,  ,נעמה ומתצ

 ומחלף הושעיה. השומריםומת הגבול, צ
1,600 ₪ 

 ₪ 1,300 .וצומת כפר נחום צמח

 

 ציבורית.הסוע בתחבורה נאלצו ליילא הוסדר תשלום שלהם במזכירות. תלמידים שהאת התשלום הסדיר ל יש

 .7018318-052או בטלפון  yatzoka@gmail.com  דוא"לאשמח לענות לשאלות ב

 בברכה,

 חוריןיצחק בן־

 פנימייהה מנהל

 

mailto:yatzoka@gmail.com
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