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    תלמידים יקרים לנוחיותכם דף עזר להתארגנותתלמידים יקרים לנוחיותכם דף עזר להתארגנותתלמידים יקרים לנוחיותכם דף עזר להתארגנותתלמידים יקרים לנוחיותכם דף עזר להתארגנות

    

    ציוד אישיציוד אישיציוד אישיציוד אישי

 :השתדלו  נא שיהיה בידי בנכם ביום ראשון של תחילת הלימודים

 . נא למסור את התפילין לבדיקה ולצביעה אם יש צורך- טלית ותפילין ....    א    א    א    א

לפי . מ" ס90 * 45גודל הציצית לפחות .  להחלפה2 לפחות -) ציצית(  טליתות קטנים ....    ב    ב    ב    ב

 .שיעור ההלכה

משחת , סבון, כלי רחצה, שמיכות צמר, בגדים להחלפה במידה מספקת, מגבות,  סדינים....    ג    ג    ג    ג

 .שיניים

 .ימי הסליחות והרחמים, לתקופת אלול,  סליחות . . . . דדדד    

 

    אם הבית מבקשת להעיר את תשומת לב ההורים אם הבית מבקשת להעיר את תשומת לב ההורים אם הבית מבקשת להעיר את תשומת לב ההורים אם הבית מבקשת להעיר את תשומת לב ההורים 

 )או צילום מפנקס חיסונים . (להביא פנקס חיסונים. . . . אאאא     

 מגנטי שנצלמו ויישאר ברשות כרטיסח או " להביא טופס חברות בקופעל כל התלמידים. . . . בבבב     

 .התלמיד

מתבקשים להביא את , תלמידים שעברו טיפולים רפואיים מיוחדים בחודשים האחרונים. .. .. .. .     ג     ג     ג     ג

 .תוצאות הבדיקות ולמוסרם לאם הבית ביום פתיחת שנת הלימודים

, ה'ייבים לחדש את האישור הרפואי המאפשר שהות בפנימיח'   יב–' תלמידי כתות י. . . . דדדד                    

 .חייבים למסור במשרד ביום הראשון של תחילת הלימודים

עליהם להביא תמונת , "אגד"תלמידים הגרים רחוק ומעונינים לקבל תעודת הנחה ב. . . . הההה    

 )כדאי שזה יהיה כבר בימי הגיבוש (.פספורט צבעונית עבור כרטים הנחה

    

    ::::חשובהחשובהחשובהחשובההערה  כללית והערה  כללית והערה  כללית והערה  כללית ו

. אנו מצפים מכל תלמידי הישיבה להגיע בהופעה שהולמת בן ישיבה עם כל המשתמע מכך

 .חולצה לבנה ומכנסיים כהות,  כמו כן בהופעה לשבת

 

    ::::טלפונים סלולרייםטלפונים סלולרייםטלפונים סלולרייםטלפונים סלולריים

אך חובתנו , בעידן הזמינות והרגישות אנו מבינים את הצורך של הבחורים להביא פלאפונים

 .י המכשירים הללושמר ממפגעיכהורים וכמחנכים לה

 תיעשה בדיקה בתחילת השנה ובמהלכה .ינטרנטיש להביא סלולארי ללא חיבור לא .1

 )ב"הדבר כבר נכתב במכתב המצ. (וכדאי להימנע מאי נעימויות מיותרות
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חל איסור מוחלט להכנס עם מכשיר דולק , יש להשתמש בו בפנימיה ובזמן ההפסקות .2

תלמיד שהמכשיר . הדבר משבש את הלמידה הן של התלמיד והן של הכתה, לכתה

 .שלו יצלצל עלול להיות בלי מכשיר לכמה ימים וחבל

 

    ::::התארגנות לטיוליםהתארגנות לטיוליםהתארגנות לטיוליםהתארגנות לטיולים

 יש אחת – בחינוך הסביבתי' וי 'לכיתות ט. כפי שידוע לכם ישנם לא מעט ימי טיול בישיבה

 .רבית להתארגנות טובהי ולכן ישנה חשיבות מ.לשבועיים

 .ימי הגיבוש ולהחזירו מיד ב.)ב"מצ (י ההורים" אישור יציאה לטיולים ע למלאחשוב מאודחשוב מאודחשוב מאודחשוב מאוד

 )ל"יש להביא מיד בתחילת שנה: (ציוד לטיולציוד לטיולציוד לטיולציוד לטיול

 .םבגדי י, פנס, תיק קטן, ממיה, כובע, נעלים סגורות, שק שינה. 1

אנו מטיילים ולנים הרבה , זה חשוב מאוד,   לקנות אוהל קטן מומלץלתלמידים החדשים . 2

 . בשטח

 

    ::::שמירה על ציודשמירה על ציודשמירה על ציודשמירה על ציוד

אנו , העלות תגבה בשכר הלימוד , )ארון קטן בכיתה לאחסון ספרים(לכל תלמיד יהיה לוקר . א

 .מקוים שזה יעזור לשמור על הציוד

 לפיכך רצוי כי בנכם לא יביא עמו         : : : : ערך ערך ערך ערך  לא קיים ביטוח לגבי כספים וחפצי  לא קיים ביטוח לגבי כספים וחפצי  לא קיים ביטוח לגבי כספים וחפצי  לא קיים ביטוח לגבי כספים וחפצי     .ב

 .פרט לדמי כיס והוצאות  נסיעה, מכשירים יקרים וכן לא סכומי כסף                    

 .ל בידי המדריך "     על התלמידים יהיה להפקיד את הכסף הנ

 

  לימודים ברוכה ומוצלחתבאיחולי שנת                                                                            

                                                                                              הנהלת הישיבה

 


