
 
 תשפ"אקיץ                      ב"ה 

 

  ,שלום וברכה –והוריהם  יקרים י"ב-כיתות י תלמידי

 השנה אני זוכה להיכנס לתפקיד משמעותי וכבד משקל כמנהל רגבים.

אני מברך אתכם ההורים, את התלמידים ואת הצוות כאן ברגבים בעוד שנה של עשייה והתפתחות ברמה הגשמית וברמה 

 .    שאתם ההורים רווים שמחה וטובו הנו מוצא את גילוי כוחותיו בחופשישכל אחד ואחד מתלמיד מקווההערכית והרוחנית, 

 להלן פרטים חשובים לקראת תחילת שנת הלימודים.  

 בברכת שנה טובה,

 ישי ירון

 

  תשרי-לוח זמנים אלול ❀

 (.להלן -מלא יומי ת הלימודים )לו"ז פתיחת שנ :30/8/2021אלול בכ"ב שני יום 

 בגולן. שבת רגבים :4/9/2021אלול בכ"ז  שבת פרשת ניצבים

 יציאה לחופשת ראש השנה. : 5/9/2021אלול בראשון כ"ח יום 

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

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

 .ל"ושגרת "אחרי החגים יתחדש הכבגולן לחזרה לרגבים  :3/10/2021תשרי ביום ראשון כ"ז 

 

 21/30/8אלול בשני כ"ב יום  - פתיחת שנת הלימודיםיום ללוח זמנים  ❀

 .)תחנה מרכזית, ליד המקדולנד( הסעה מטבריה 11:45

    !לדייק נא .צמחמאיסוף   12:00

אחד.  שנדע אם יש צורך ביותר מאוטובוס כדי הזהבקישור להירשם מראש  חובה. םתלמידיהההסעה מיועדת לכל 

 גלו אחריות! תודה. לעדכן זאת בקישור. גם מי שלא נוסע בהסעה מתבקש 

 ארוחת צהריים.   12:45

 . התארגנות בחדרים           

 .עם ישי ירוןתפילת מנחה, שיחה   13:30

 מערכת.  הושיעורים לפי  מחנךהגשי פתיחה כיתתיים עם מפ  14:30

  פתיחת בית המדרש עם יהונדב עציון.  17:30

  .ארוחת ערב  19:00

 .ערבית  20:00

 .פעילות מדריך

 

   .(רגילעבודה ולימודים כשיגרה ) –למחרת 

 

 מה תזכורות חשובות.וכ פ"בתש ת הלימודיםמידע חיוני לשנמופיע בעמוד הבא 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc2vM1u421U81kte_WUh-6Cu0uVYLQCKN4KxzSMTyrp_GRBA/viewform?usp=sf_link


 
 קורונה

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

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

ו את הליך החיסון עד תלמידים יסיימהחשוב לנו ש .הגבוהים של תלמידינו סייעו רבות לתפקוד בטוח ויציב של רגבים בגולן

אלצו ייודע באמת איך תיפתח שנת הלימודים, אך לא מן הנמנע שתלמידים שאינם מחוסנים י אינואף אחד  .תחילת השנה

 יצאו הביתה.ילבצע בדיקה בכל פעם ש

 של בנכם. שאלון מצב ההתחסנותנודה לכם על מילוי 

 

  תשלום דמי אחזקה

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

, בכל אמצעי תשלום: המחאה לפקודת "רוח הגולן",  2022עד יוני  2021מספטמבר  -תשלומים  עשרהניתן לשלם עד 

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

 רוח הגולן(, בכרטיס אשראי )בטלפון למזכירות( או במזומן.    ל שםע 233459, חשבון 462בנקאית )בנק מזרחי, סניף טבריה 

 הנחות:

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

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

 ./202125/08 לתאריךעד  את תשלום דמי האחזקה יש לבצע במלואו

 

 ותהסע  ❀

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

על  חובה. למען בטחונם ונוחותם של בניכם בגולן הביתה ומהבית לרגביםבגולן הסעות מרגבים יהיו שני קווי בשנה הקרובה 

 התלמידים לנסוע אך ורק בהסעות אלו: כל

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

 מחלף קסם, יד בנימין.  ,6קצביה, יהודיה, גולני, כביש  ומתמפלים, צה: צומת 2 קו

  .דמי האחזקהיש להוסיף סכום זה לתשלום ל תלמיד לפי תחנת עלייתו להסעה. שנתית לכהעלות הובו  מצורף נספח

  להגיע בהסעה מטבריה/צמח. מחוץ לגולןהמתגוררים  םתלמידיהביום הראשון ללימודים על כל 

 

 פנימייה ❀

ד התלמידים, הבית שלכם בשנים הקרובות. שמרו על הרכוש, על הציו כליה היא הבית השני של הפנימיתלמידים יקרים, 

במהלך הקיץ בוצעו תיקונים וצביעה . יהנו מכך, שמרו עליו נקי ומסודר ותהאישי. טפחו את חדרכםעל הציוד הציבורי ו

 וכיף בית של כולנוה בגולן הוארגבים  לאורך זמן.נקיים ושלמים  יישמרו דרים והרכוש הציבוריהחשבחדרים ואנו מצפים 

המוסד החינוכי אינו אחראי על כסף מזומן, מכשירי חשמל וכל ציוד יקר ערך שאיננו לצורך חשוב להדגיש ש'להרגיש בבית', 

 הוריהם, מכיוון שאין לכך כיסוי מחברת הביטוח.       של באחריותם הבלעדית של התלמידים ו ויהי אלההלימודים. כל 

 

 

 

 

 

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


 

 בריאות ורפואה ❀

  וצרפו מסמכים רלוונטיים. חלו שינויים במצב הבריאותי של בנכם אנא עדכנו את המחנך ואת סוזי האחותאם 

 צורך. ביישוב חספיןלפי הנותנת מענה בשעות עבודתה, ומפנה למרפאה פנימייה עובדת אחות בגולן ברגבים אנו מזכירים כי 

, בקצרין יש קופ"ח לאומית ובטבריה יש קופ"ח מכבי"ח קופ, בבני יהודה יש כלליתת חולים יש קופ )עשר דקות נסיעה מנטור(

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

  יא איתם אספקת תרופות.להם במחיר מלא. לכן מומלץ לתלמידים שאינם מבוטחים בכללית ומשתמשים בתרופות קבועות להב

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

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

 

 חוגים ❀

 חשיפה למגוון חוגים שיתקיימו במהלך השנה בשעות הערב. מפגשי בתחילת שנת הלימודים נקיים 

ייגבה תשלום  .תלוי בסוג החוג()₪  250-350: בין לחוג (דמי רצינות) אחרי סוכות. עלות שנתיתרת השם זבע יתחילוהחוגים 

 אחרי החגים.  

 

 ספרי לימוד ❀

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

ספרים חסרים להחזירם בסוף שנת הלימודים.  ועליוהספרים מושאלים לתלמיד . חינם לימודההנוער זכאים להשאלת ספרי 

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

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

 

 

 

 בברכת המשך חופשה נעימה!

 צוות רגבים בגולןוירון ישי 

  



 
                             בס"ד

  -נספח  -

 לתלמידים בימי ראשון וחמישי הסעות

 

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

 , ותלמידי עליית הנוער הנסיעות מסובסדות משמעותית ע"י המוסד החינוכי .רבים לבניית מערך הסעות בימי ראשון וחמישי

 .נוסףבסוד זכאים לס

 

 *ןההסעה בימי ראשובקווי תחנות העלאה 

 (מרכז) 1קו 

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

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

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

 

 (ירושלים) 2קו 

צומת שדמות  ,(09:25(, מפגש הבקעה)09:15(, צומת נעמה)08:20ם חיזמה)(, מחסו08:10(, מרכז העיר)07:45גילה )

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

 

  *ההסעה בימי חמישי ההורדה בקוויתחנות 

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

 במהלך השנה לאור אילוצים.ים מסלולהמני ההסעות ובזייתכנו שינויים *

 

 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 תלמידים שהבמזכירות. את התשלום הסדיר ל יש

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

 בברכה,

 חוריןיצחק בן־

 פנימייהמנהל ה

mailto:yatzoka@gmail.com
mailto:yatzoka@gmail.com

