להורי התלמידות
שלום רב,
להלן פרטי התשלום לשנה"ל תשע"ז ,נבקשכם לקרוא בעיון את הכתוב:
דמי אחזקה
בשנה"ל תשע"ח נגבה דמי אחזקה בסך  ₪00,,11עליה קלה משנים קודמות ,עדכון תעריף לאחר כ01-
שנים.
דמי אחזקה אינם כוללים חוגי רשות ,ספרי לימוד וצפיה בהצגות תיאטרון לבנות מגמת תיאטרון( .בנות
מגמת תיאטרון מחוייבות לעשות מינוי להצגות התשלום הוא כ  041ש"ח ,סכום סופי יקבע בתחילת
השנה).
בנות שהתקבלו למסגרת עלית הנוער ישלמו עפ"י הסכום שנקבע להן.
נבקשכם להסדיר אמצעי תשלום עד יום פתיחת שנת הלימודים באחת מהאפשרויות הבאות:
 .0תשלום במזומן -תשלום שיבוצע בפועל עד ,79/900יום פתיחת שנה"ל תשע"ז יזכה בהנחה של
 0%מדמי האחזקה.
 .0כרטיס אשראי -ניתן לבצע עסקה טלפונית עד  01תשלומים ללא ריבית.
בטלפון ,14-001101, :או לשלוח הודעה עם מספר טלפון ונחזור אליכם לדוא"ל:
eyalbarama@gmail.com
 .7צ'קים -ניתן לשלם ב 01-צ'קים דחויים החל מחודש ספטמבר  0100ועד חודש יוני .0108
 .4הוראת קבע – התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע לחיוב חשבונכם בבנק .מצ"ב טופס
לחיוב חשבון.
להלן הוראות למילוי הטופס:


יש למלא את פרטי הבנק בו מתנהל חשבונכם ואת פרטיכם האישיים בהתאם למופיע
בטופס.



בפרטי החיוב יש למלא את הסכום החדשי .לידיעתכם החיוב יתבצע ב 0, -או ב  01לכל
חודש החל מחודש ספטמבר .0100



יש לחתום במקום המיועד לחתימת בעל החשבון.



יש להחתים את הבנק בו מתנהל חשבונכם בחלקו התחתון של הטופס (אישור הבנק)
ולהחזיר אלינו את אישור הבנק כשהוא חתום ע"י הבנק וכן את ההעתק של הטופס
בשלמותו .אפשר לשלוח לפקס.14-0011100:

עלית הנוער:


הורים הזקוקים להנחה ועדין לא פנו לעלית הנוער מתבקשים לפנות מיידית.
ראוי לציין שלא ינתנו הנחות כלשהן שלא במסגרת עלית הנוער.



הורים שיקבע להם תשלום בעלית הנוער גבוה יותר מהמחיר שנקבע לעיל ישלמו לכל
היותר את המחיר שנקבע ע"י האולפנה.



יש עדכון תעריפים בעליית הנוער .נא היו בקשר עם משרדי האולפנה לבירור הסכום הסופי
שעליכם לשלם.



בנות חדשות שהתחילו תהליך בעלית הנוער ועדיין לא נקבע סכום סופי – יסדירו
אמצעי תשלום עד תחילת שנת הלימודים אך מועד החיוב ידחה עד קבלת דרגה
מעליית הנוער או עד תאריך ( 10.00.00הראשון מביניהם).

טלפונים ליצירת קשר עם עליית הנוער:
חיפה –  14 – 80708419,1אסתר משען  9מאירה בר.
ירושלים  – 10 –,4,8118 -מח' קליטה
תל אביב  – 17 – 08/80,1 -מח' קליטה
מרפאה:
מספר טלפונים של קופ"ח באיזור:
כללית (חיספין)

14-004001

לאומית – קצרין 14 -0/007,4 -
מכבי –

חיספין

14-0/0080/

יש לציין שהסדר הקופות לא מתקבל בד"כ .נא שיקלו להעביר את בתכם בתקופת הלימודים לאחת
משתי המרפאות שבחיספין (כללית ומכבי) ,דבר שייקל מאד על מתן מענה רפואי מהיר ויעיל.

רצ"ב שאלון בריאות נבקשכם למלא את כולו ולציין פרטים חשובים לידיעת אם הבית ומנהלת
הפנימיה ,ולהחזירו לאולפנה ביום הראשון ללימודים.

ספריה:
בשנת הלימודים תשע"ח נגבה פקדון עבור שימוש בספרית האולפנה.
על מנת שבתכם תוכל לשאול ספרים מהספריה (ספרי עיון ,ספרי קריאה) עליכם לשלוח צ'ק על סך 011
 ₪עם חתימה ללא תאריך וללא הערות על הצ'ק ,על הצ'ק יש לרשום מאחור את שמה המלא של בתכם
והכתה בה היא לומדת .בתום לימודיה באולפנה ,יוחזר הצ'ק .במקרה של אובדן הספר או אי החזרתו
לספריה יופקד הצ'ק.
ספרי לימוד:
תלמידות המוחזקות דרך עליית הנוער זכאיות להשתתף בתוכנית השאלת ספרי לימוד.
השאלת הספרים תתבצע רק למי שתביא צ'ק פקדון ע"ס  ₪ 011והתחייבות להחזרת כל הספרים
לספריה .לא תהיה השאלת ספרים ללא צ'ק פקדון.
בנות שאינן בעליית הנוער יקבלו אף הן ספרים בהשאלה מהאולפנה בסכום שנתי כולל ע"ס ₪ 011
לספרי לימוד.
הבהרה:
ברצוננו להבהיר כי הנהלת האולפנה איננה אחראית על כסף מזומן ,מכשירי חשמל ,פלאפונים ,וכל ציוד
יקר ערך שאיננו לצורך הלימודים ויוחזק ע"י התלמידות בפנימיה .כל הנ"ל באחריותם הבלעדית של
התלמידות והוריהן .כמו כן חל איסור מוחלט מטעמי בטיחות על אחזקת גזיות ופלטות חשמליות
בפנימיה.

תשלום-קבלת אישור כניסה לפנימיה.
כפי שהיה בשנה"ל שעברה ,אנו מחייבים הסדרת כל שכר לימוד-כתנאי לקבלת חדר בפנימיה.
ע"מ למנוע אי נעימויות בנושא ,אנו מודיעים מראש שלא יהיו אישורים יוצאי דופן וכי חובה להסדיר
את נושא התשלום לא יאוחר מהיום הראשון ללימודים.
תלמידה שלא יוסדר עבורה שכר לימוד – לא תקבל מקום בפנימיה עד להסדרת התשלום.
אנו ממליצים להקדים ולשלם טלפונית בכרטיס אשראי כדי למנוע עומס והמתנה ממושכת במזכירות
ביום הראשון ללימודים.
ביום הראשון לפתיחת שנת הלימודים המשרד יהיה פתוח עד השעה .03:81
אנא הקדימו את הסדרת התשלום ע"מ למנוע עומס ואי נעימויות.
בכל שאלה בנושא שכר לימוד ניתן לפנות לבתיה במייל.eyalbarama@gmail.com :
ניתן לשלוח הודעות גם לנייד.150-3010011 :

אנו מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומהנה!

בברכה,
אלי מוסקוביץ
מנכ"ל האולפנה

