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 לכבוד

 
 ההורים והמועמד/ת

 אנו מודים לכם על שפניתם אלינו בבקשה ללמוד בשנת הלימודים הבאה במסגרת הפנימייה.

 . :039. ימי שישי בשעה 24/04/2020+  27/03/2020 ימים פתוחים למועמדים לפנימייה יתקיימו  בתאריכים

 אנו מבקשים להביא בפניכם את תהליך הרישום: 

 תעודות בי"ס של שנתיים אחרונות בדגש על הישגים לימודיים והתנהגות.  סינון ראשוני ע"פ .1

לבחינה התכנסות וועדה לדיון ראשון שתבחן אלו מבין המועמדים שיעמדו בקריטריונים יישלחו  .2
. המבחן ייתן לכם ולנו את ההערכה בדבר יכולות הלימוד של המועמד ויהווה כלי נוסף פסיכומטרית

 תאריכים יינתנו בהמשך(                                                       )ים באשל הנשיא  המבחן יתקילהערכה.   
 7/5/2020+  6/4/2020תאריכי הבחינה :  .שיועברו לבוחני מכון קרני₪  200ו עלות

כחודש מיום המבחן תתקבלנה תוצאות. לכל הנבחנים ישלחו מכתבי תשובה והתלמידים המתאימים יוזמנו  .3
 לדיון שני .  ועדת הקבלהולאחריו תתכנס  ראיון אישיל

,  גיבושוןבחופשת הקיץ להשתתף בסדנה חברתית /   זומנוהמועמדים שיעברו את שני השלבים הראשונים י .4
                                                                                                       שיבחן את התאמתם למסגרת פנימייתית. 

מטרת הגיבושון היא היכרות מקדימה עם חיי  והווי הפנימייה וגיבוש הקבוצה.                               
הגיבושון מהווה כלי נוסף לבחינת התאמת החניך/ה למסגרת הפנימייה ,בהיבט לימודי, חברתי, התנהגותי. 

                                              ית לקראת שנה"ל תש"פ.    רק בסופו תתקבל החלטה סופית באשר לקבלה רשמ
 פרטים בנושא זה יימסרו למועמדים בבוא הזמן. 

בדבר התחנכותו של המועמד/ת באשל  סופיתלאחר קיום ימי הגיבוש, תתכנס ועדת קבלה להחלטה   .5
 משמע, החלטה סופית תתקבל רק בחודש יולי..  הנשיא

  

 ם במנהל לחינוך התיישבותיבים אלו, יתקיים הליך נוסף מול אגף הקליטה וההשמה מחוז דרובמהלך כל של .6

                                                                               . לטובת קביעת דרגת אחזקה )שכר לימוד(

 ( 3-8עמ'  מצ"ב הסבר בנפרד)              

 
 .הוא עבור יועצ/ת בי"ס נוכחי למילוי שלו/ה 9ספר דף מ** שימו לב : 

מייל : ללצורך פתיחת תהליך הקליטה , עליכם  לשלוח  
pnim@eshelnet.com: 

 
 * צילום תעודת ציונים של שנה קודמת מחצית א'+ב'.

 * צילום תעודת ציונים של שנה נוכחית מחצית א'
 תעודת הזהות של אחד ההורים + ספח  בה רשום/ה המועמד/ת.* צילום 

 סיכום מידע רפואי מרופא משפחה* 
 * ערכת הרשמה חתומה ע"י ההורים

 9דף מס'  –יועצ/ת בי"ס נוכחי  חוות דעת* 
 *אבחון במידה וקיים

 תמונה רגילה של המועמד/תאו  *תמונת פספורט אחת
 לחומר הנ"ל *ניתן לצרף מכתב אישי 
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המנהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער

 האגף לקליטה והשמת תלמידים בפנימיות

                                                                                                                           א"פקליטה לשנת הלימודים: תש

 ____________עולה לכיתה ___       נקבה /  כרז  טי התלמיד :פר

 

 ________ת.ז מועמד ________________     שם משפחה ______________    פרטי:____

 

 ____תאריך לידה _____________ארץ לידה _____________תאריך עלייה _______

 

 פירוט:–אחר   /רי/ אלמן/ה / אפוטרופוסחד הו פרודים / גרושים / משפחה שלמה / –מצב משפחתי 

 

 05:______________________כתובת _____________________________________    טלפון התלמיד 

 טלפון : נייחים /ניידים /של שני ההורים  : 

 05___________________אם: __________ת.ז : ________________טל' אם : 

 05__________________________________טל' אב : אב: __________ ת.ז :___

 ________________________________________________________________ מייל /פקס

 האם יש אחים נוספים בפנימייה ? ______________________ 

 וגם חיילים ללא המועמד_________ 18מס' אחים במשפחה עד גיל 

 _____מסגרת רגילה /*חנ"מ /** כיתה קטנה___________שם ביה"ס האחרון ________

 

 

 ?האם יש לכם קשר עם עו"ס , יועץ/ת ,קב"ס /ית , קצין/ת מבחן, פסיכולוג /ית , פסיכיאטר /ית  

 __________________פרטי איש המקצוע + טלפון  _________________________________

 

 _____________________: אמא / אבא/ אחר פירוט _ ממלא  הטופס :   

 

 :   אב____________________   אם ___________________ ממוצע הכנסות
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          לכבוד
 הורי המועמד/ת לפנימייה

 שלום רב,

  מידע בנוגע לתשלום שכר הלימוד בפנימייההנדון:                                 

 

 תהליך בו נקבעת לכל משפחה דרגת תשלום לפנימייה .במקביל לשלבי הקליטה בפנימייה, מתקיים 

 גף הקליטה וההשמה מחוז דרום במנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער.הגורם המחליט על גובה התשלום הוא א

 מסמכים כלכליים  המעידים על מצב סוציואקונומי של המשפחה הקליטה תידרשו להציג  תהליךבמסגרת 

 ם אלו יועברו על ידנו אל אגף הקליטה להמשך טיפול. מסמכי )ראו נספח א'(.    

                            גובה התשלום ייקבע על סמך מסמכים אלו.                                                                                         

ייה, כגון:                                                          שכר הלימוד שייקבע יכלול  את כל הוצאות אחזקת חניך בפנימ

                                    כלכלה   ) חדר האוכל(, תחזוקת חדרים, תחזוקת מתקני הכפר, פעילויות רבות ומגוונות, חוגים,      

                                                                                            שיעורי עזר, ביטוח תלמידים, ספרי לימוד, טיול שנתי .           

ויתעדכן בהתאם בכל שנת לימודים חדשה.                                                        צמוד למדד מחירים לצרכןתשלום זה 

 (."פ' : לוח תשלומי הורים  לשנה"ל תש)ראה נספח ב

 עם קביעת הדרגה, כל משפחה זכאית לערער ולבקש לבחון את התיק בשנית.                                            

גם לאחר תקופה בה ילדיכם שוהה בפנימייה ובמידה וחל שינוי במצב כלכלי של המשפחה ) אובדן הכנסה קבועה, 

                                             ההנחות בבקשה להורדת גובה התשלום.  הולדת ילד נוסף וכו'( , הנכם רשאים לפנות לוועדת

הוועדה לא תאשר שינוי דרגת ההנחה רטרואקטיבית אלא אך ורק מיום הגשת הבקשה ולכל היותר  -חשוב !

 לאותה שנת לימודים בה הוגשה הבקשה.

 טה. ערעור ניתן להגיש עד חודש פברואר בלבד ישירות לאגף הקלי

 

 

חיוב חשבון הבנק  באמצעות אשל הנשיאתבוצע ע"י גזברות שייקבע לכם ע"י אגף הקליטה,  גביית התשלום

 יולי(. -חודשים ) אוקטובר 10שלכם אחת לחודש במהלך 

 התשלום היחיד הוא חיוב חשבון בנק.אמצעי 

ולהעבירו למזכירות   )ראה נספח ג'( –אי לכך, על כל הורה לחתום על טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק ) הוראת קבע( 

לכתובת מייל או   08-6408742או לגזברות הכפר לפקס  08-6408744הפנימייה לפקס מס' 

eden_fe@eshelnet.com .עם ציון שם ומספר ת.ז של התלמיד/ה 

 לימודים בפנימיית אשל הנשיא. ללא קבלת טופס הוראת קבע ילד/תכם לא יורשה להתחיל

mailto:eden_fe@eshelnet.com
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 מספר דגשים : 

 

 החיוב יחל בחודש אוקטובר ויתבסס על הדרגה הנוכחית שנקבעה נכון לחודש אוקטובר.  .1

במקרה של הורדת דרגה לאחר ערעור , יוחזר הכסף בחזרה לחשבון הבנק או לחילופין יישמר לשנת  .2

 הלימודים הבאה. 

צוע תשלום למילוי על ידכם  )ראה נספח ד'(    .                          אי לכך מצורף טופס פרטים לצורך בי .3

יש לצרף צילום שק לאימות פרטי חשבון הבנק. פרטים אלו ישמשו את גזברות הכפר גם לתשלום 

 .                                      מלגות לימודים במידה ותהיו זכאים לה

בגין נזקים במידה ₪  500ש'ק לפקודת כפר הנוער אשל הנשיא בסך  על כל הורה להפקיד בגזברות הכפר .4

                                             ויגרמו לציוד הפנימייה ע"י ילד/תכם.                                                              

                                                                                                                   נא להשאיר תאריך השק ריק. 

 השק יופקד בכספת בגזברות הכפר ) ללא  פירעון( ויוחזר אליכם בסיום התחנכות ילדיכם באשל הנשיא.

 

                                 08-6408947בטל.  15:30 -8:30ה בין השעות -לבירורים נוספים ניתן לפנות לגזברות הכפר בימים א

 לגב' עדן פלוס האחראית על נושא תשלומי הורים.

  

 אנחנו מאחלים הצלחה בלימודים וחווית חינוך מרגשת  באשל הנשיא לכם ההורים ולילדיכם. 

 

 

 

 רשימת מסמכים לעליית הנוער -נספח א

 תש"פלוח תשלומי הורים  -נספח ב

 נספח ג' טופס הוראת קבע 

 נספח ד' טופס פרטים לצורך ביצוע תשלום 

 

 

 

 

  בברכה,                          מנהל הכפר -העתקים:  ד"ר תפוחי עוזי

 הפנימייה                                 מאיה טל מנהל –מר עומר עמנואל                   

 רכזת הקליטה -גב' קלימיאן שני                  

 מנהלת החשבונות -גב' פלוס עדן                 
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 נספח א

 
 רשימת המסמכים  הנלווים לצורך חישוב דרגת התשלום של החניך

 

 086200420: אגף הקליטה עליית הנוער   טלפון
 
 

 שלושה תלושי משכורת –.שלושה תלושי משכורת אחרונים מכל הורה עובד .במידה וההורים גרושים 1

 . במידה וההורים במשמורת משותפת מבקשים אישורי הכנסה משניהם ,             אחרונים מהורה המשמורן 

 ) העובדת הסוציאלית צריכה לבקש הסכם גירושין (.

 

 .תדפיסי בנק לשלושה חודשים אחרונים ) גם לנשואים וגם לגרושים , במידה ולהורים הנשואים יש 2

 דשים אחרונים מכל חשבון (.חשבונות בנק נפרדים, אז לבקש תדפיסי בנק לשלושה חו

 

 .לעצמאיים :  דו"ח שומת מס אחרונה ממס הכנסה .  3

 

 סוג הקצבה והסכום שלה ) אישור מהביטוח הלאומי (.–.למקבלי קצבאות 4

 

 . אישור על סכום המשכנתא , כולל סכום לחודש .5

 

 .חוזה שכירות אחרון.6

 

 .אישורים על חובות של המשפחה 7

 

 בריאותי של ההורים וילדים אחרים במשפחה בעלי בעיות בריאותיות.. אישור על מצב 8

 

אישור מהביטוח הלאומי שאינו עובד וללא הכנסות , או תצהיר מבית המשפט  – במידה ואחד ההורים אינו עובד. 9

 ממי התמיכה הכספית ומהו הסכום לחודש .      –השלום שההורה אינו עובד, וכן ממה מתקיים 

 

 שורי תשלום  הוצאות גדולות כגון טיפולים וכו' במידה ויש. . קבלות/אי10

 

 שנים בארץ , יש  צורך בתעודת עולה בלבד ) ללא  4.במידה וההורים או התלמיד/ה עולים חדשים עד 11

 צורך במסמכי הכנסה הנ"ל (.
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 נספח ב

 המנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער    

 2019-2020"פ לשנת תש לוח תשלומי הורים     

הכנסה ממוצעת  דרגת הנחה

 לנפש ברוטו

תשלום הורים 

  10חודשי לפי 

 חודשים

 תשלום 

 שנתי 

 2470 274 715   עד           1

2 716           753   352 3522 

3 754          796 430 4304 

4 797           835 509 5,086 

5 836          873    587 5,869 

6                  874           911 665 6,651 

7 912           949 743 7,433 

8 950           993 822 8,215 

9 994           1,036 900 8997 

10 1,037         1075 978 9,780 

11 1076         1118 1,056 10,562 

12 1119        1160 1,134 11,334 

13 1161         1209 1,213 12,126 

14 1210          1253 1,291 12,908 

15 1254         1300 1,369 13,691 

16 1301         1347 1,447 14,473 

17 1348         1386   1,525 15,255 

18 1387          1425 1,604 16,037 

19 1426        1467 1,682 16,819 

20 1468        1525 1,760 17,602 

21 1526        1698 1,907 19,068 

22 1699        1895 2,054 20,535 

23 1896        2115 2,200 22,002 

24 2116        2365 2,347 23,469 

25 2366         2638 2,494 24,936 

26 2639        2940 2,640 26,402 

27 2941        3300 2,787 27,869 

 29,336 2,934 ומעלה        3301 28
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 מורהיועצת/ מילוי על ידי לטופס חוות דעת 

 

  6408744-08 _______  פקס לחזרה:____________שם התלמיד:___________

 אנו שמחים לשתף אתכם כי תלמיד/ה מבית ספרכם הגיש מועמדות לפנימיית "אשל  הנשיא". 

במסגרת  210תלמידים, מתוכם  1400-"אשל הנשיא" הוא כפר נוער התיישבותי  סמוך לאופקים בו לומדים כ

היא פנימייה חינוכית לבני נוער נורמטיביים  אשר הם ומשפחותיהם בוחרים להגיע אלינו מתוך  פנימייתית.  הפנימייה

 שאיפה  לקבל חינוך ברמה גבוהה,  פיתוח חיי חברה עשירים ולהיות חלק מפעילויות ערכיות וחווייתיות. 

נו סומכים על חניכינו הפנימייה היא פנימייה פתוחה אשר מעודדת ניהול עצמי בהיבטים לימודיים וחברתיים. א

בהתמצאותם בשטח הגדול של הכפר ובהתנהלות מכבדת האחד כלפי השני . כל קבוצה מלווה ע"י שני מדריכים , 

מורה חייל/ת ומלווה של שנת שירות. עם זאת, אופי המקום מאפשר חופש והתנהלות עצמאית . מסיבות אלו חשוב לנו 

לים ולבחון שמסגרתנו אכן יכולה לתת מענה לצרכיהם. אנו שואפים לקבל כמה שיותר מידע על חניכינו הפוטנציא

 להכיר את החניכים הפוטנציאלים  שלנו בצורה מעמיקה בכדי להתאים עצמנו לצרכיהם והאיכויות שלהם. 

נשמח לשיתוף פעולה שלך יועץ/ת/ מורה, במילוי שאלון  קצר זה שעשוי לסייע לתלמיד/ה שלכם ולנו, בקליטתו אצלנו 

 תודה מראש על שיתוף הפעולהימייה.                                                                   הפנ

 

 ציין תחומי התעניינות ופעילויות בהן עוסק התלמיד _________________________________

 

 ציין מהם החזקות של תלמיד/ה_______________________________________________

 

 האם לתלמיד צרכים מיוחדים בביה"ס?__________________________________________

 

 האם עבר אבחון דידקטי / פסיכו דידקטי _________________________________________

 

 אם עבר אבחון פסיכולוגי מהן ההמלצות?_________________________________________

 

רגשיים שבאו לידי ביטוי  בהסתגרות, התפרצויות כעס, עצבות, רגישות יתר...  האם התלמיד/ה חוו קשיים

_________________________________________________________________ 

 

כיצד תתאר את  קשריו החברתיים של התלמיד/ה : מנהיג, דחוי, מוביל, בעל חבר קרוב אחד בלבד, מתבודד, אהוב 

 תי כלפי חבריו, כוחני ....___________________________על בני שכבתו, ביקור

 

כיצד תתאר את סוגיית קבלת סמכות ממבוגרים בביה"ס  : מכבד, ביקורתי, מתנשא, משתף פעולה 

 וכו'...__________________________________________________________________

 ___ טלפון ליצירת קשר ______שם ממלא הטופס _____________ תפקיד ___________
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  טופס ויתור סודיות

 )טופס זה מהווה גם אישור ליועצת בי"ס למלא חוות דעת על המועמד/ת(

 

 

 לימודי : ויתור סודיות 

 

 הנני מוותר/ת בזאת על סודיות ומאשר/ת לכם לקבל  את תוצאות הבחינות פסיכומטריות של המועמד/ת. .1

בו לומד ילדי להעביר להנהלת פנימיית "אשל הנשיא", את העתקי התעודות / הנני מאשר/ת בזה להנהלת ביה"ס  .2

ציונים של השנה הנוכחית והשנה הקודמת, וכן אינפורמציה נוספת בנוגע לתפקודו של המועמד/ת בשנים 

 הקודמות.

 

 :רפואי רגשיויתור סודיות 

 

 ________________________ אני הח"מ הוריו/אפוטרופוסיו של התלמיד/ה__ 

, לכל רופא ו/או אחות שימנו עם הצוות הרפואי  רפואי טיפול)להלן:התלמיד/ה( נותנים לכם בזה רשות למסור לצורך 

של בית הספר בעתיד ו/או לצוות הרפואי של כל בית ספר אחר אליו יעבור התלמיד )להלן: "המבקש"( , את כל 

ו מוותרים על כל סודיות רפואית כלפי המבקש. לא הנתונים הרפואיים המופיעים בכרטיס הבריאות של התלמיד. אנ

 תהיינה לנו אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהוא בקשר לנ"ל. 

 

במסגרת הפנימייה וזאת בתנאי  לטיפול רגשיאת בני/ביתי בהתאם לצורך להפנות  נותנים לכם בזה רשות בנוסף,   

 אלי. שטרם הפנייה לטיפול, עודכנתי בכך ע"י הצוות הפסיכוסוצי

 הטיפול ניתן במסגרת הפנימייה ע"י איש הצוות הפסיכוסוציאלי המלווה את השכבה ולא ע"י גורם חיצוני.

 

 

 

 

 שם האב ____________________           שם האם ________________________

 חתימת האב __________________        חתימת האם _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


