
 

 הדקל   צמר"ת   אל   השורש   מן   צומחים                                       
 וילנאי   דקל   חטב   אתר/פייסבוק/אינסטגרם:   02-5902271  פקס:   02-5902167  טל:                            

 rishumdekel20@gmail.com  מייל                                                          
 

 "ו אייר תשפ"ב ט  
   2022מאי     16    

 "משפחת דקל וילנאי"  שמחים על הצטרפותכם ל
 

           לאנשי הקשר בטלפון הנייד  055-2896220הנכם מתבקשים להכניס את מספר הווצאפ הבית ספרי               

 (יגיעו אליו עדכוניםהורה שלא יכניס המספר לאנשי הקשר לא )כם הודעות  ילאדרכו ישלחו  ,לכםש              
 

 ושליחתם אלינו   אתר בית הספר הרישום לבית הספר יתבצע על ידי הורדת המסמכים מ
 rishumdekel20@gmail.comלמייל  

 
  בימים:מסירת המסמכים בלבד לצורך בית הספר  ל  לנוחיותכם ניתן גם להגיע  

   17:30-9:00 18.5.22יום רביעי  
 11:30-9:00 20.5.22יום שישי   
 15:45-9:00  22.5.22יום ראשון 

 למסירה(.    מוכניםומלאים להגיע עם כל המסמכים   )יש 
 

 למלא ולשלוח הם:    ,הטפסים אותם יש  להוריד  מהאתר 
 תלמיד לטופס רישום     √ 

 טופס ויתור סודיות     √   
 הצהרת בריאות    √ 
   אישור פרסום תמונות    √ 
 הוראת קבע  טופס   √ 

 הנחיות להקמת הוראת קבע )בחרו אחת מהאפשרויות( : 
  : הקימו הוראת קבע דיגיטלית באפליקציה של הבנק דרך הנייד/ במחשב )מצורף דף הסבר(  והעבירו אלינו את אישור   דרך ראשונה

 ההקמה עם פרטי החשבון ופרטי התלמיד/ה. 
 החתמתו בבנק  ולהעביר אלינו את הטופס החתום עם פרטי התלמיד/ה.   : מילוי טופס )הוראה לחיוב חשבון (דרך שניה

 .   ת על גבי הטופסזאתשלומים  יציינו    9תשלומים הורים המעוניינים ב   6-יחולק בהוראת קבע ל השנתי  תשלוםה        
 

 תוכנית השאלת ספרי לימוד  ביה"ס מפעיל את  - טופס הצטרפות לתוכנית השאלת ספרים    √ 
 - להשאלת ספרים מעוניין להצטרף לתוכנית מתבקש למלא טופס הצטרפות ה₪ הורה  280בעלות שנתית של 

 2022התשלום יגבה בהוראת הקבע בחודש אוקטובר 
     

   יש  - למלא בקשה למלגה ממשרד החינוך מתבקשים  הורים אשר להם בעיה כלכלית,-טופס בקשה למלגה ממשרד החינוך    √ 
 (20/9/22בקשות יש להגיש עד את ה)להוריד את הטופס מאתר  ביה"ס למלאו ולצרף את כל המסמכים הנדרשים       

 
 :  כמו כן יש לצרף

   תעודת ו'  צילום •

 יש להעביר אלינו ביום הגיבוש  –תמונות פספורט  2 •

 ת.ז של אחד ההורים +ספחצילום  •
 

 )טבלת התשלומים תפורסם בתחילת שנה"ל תשפ"ג(   : תשלומי הורים

 הסכום לתשלום יעודכן בהתאם להחלטות ועדת החינוך בכנסת.  •

 למגמות אמנות, מחול, מוסיקה, חנ"ג, קולנוע, עיצוב ממוחשב ועוד ייגבה תשלום בנפרד.  •

•  

 י הבית ספר בדף הפייסבוקתשומת ליבכם במהלך חופשת הקיץ ושנת הלימודים ישלחו עדכונים ל

 במהלך הקיץ ועד הגיבוש ישלחו עידכונים  "חט"ב דקל וילנאי"
 . (2896220-055 )הכניסו אותנו לאנשי הקשר מהווצאפ הבית ספרי 

 

 בר מעוז                                    קרן לוי חמדי                  

 מנהלת בית הספר                                יו"ר הנהגת  הורים                 

mailto:rishumdekel20@gmail.com

