
 

 

ג"תשע תמוז' ד  
1122 יוני 21   

 לכבוד 
 הורי התלמיד/ה

 
 

 שלום רב,
 

 .'זה רישום לתוכנית בר אילן להעשרת נוער מוכשר במתמטיקה תשע"ד שכב הנדון:


אחת לשבוע ב"וילה" יתקיימו  . הלימודיםשכבה ז'במתמטיקה ללהשתתף בתוכנית ההעשרה  ילדכםזמין את  אנו שמחים לה

(.221כניסה מרחוב יהודה הלוי )גין ש מנחם בשבבית ספר התיכון ע"


 לנוחותכם תוכלו לבחור ללמוד באחד משני המועדים המתאימים לכם:
 (1122..21.1חל לפעול ב י) 21:54יום ב' משעה . 1       (1122..1..1חל לפעול ב י) 21:54יום א, משעה  .2


הלימוד של המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה(. )כוללת: דמי רישום וספר  ₪ 5511  עלות תכנית ההעשרה לשכבה ז'

 דמי הרישום יגבו בנפרד בזמן הרישום. בכרטיס אשראי בלבד. תשלומים ללא ריבית 1את הסכום ניתן לשלם ב 
תינתן לאח שני בתוכנית )ההנחה תינתן על השכבה הנמוכה(. במקרה ביטול הרשמה של אחד האחים יחויב  21%הנחה בגובה 

 בסכום מלא.האח השני 
 

: בצירוף טופס הרשמה והתחייבות בלתי חוזרת )מצ"ב(, אישור על התשלום והחתימה על התחייבות בלתי רישום לתוכנית

.חוזרת מהווים תנאי להשתתפות בקורס

 osh.org.ilGifted@Rלנוחותכם, ניתן לשלוח את טפסי ההרשמה וההתחייבות הבלתי חוזרת לדוא"ל
 .121219.-2422או לפקס שמספרו: 

 
 מדיניות החזר תשלומים:

דמי ₪  211תלמיד אשר יפרוש מהקורס מכל סיבה עד לאחר השיעור הראשון יקבל החזר מלוא שכר הלימוד בניכוי  .2
 עלות ספר הלימוד.₪  11רישום ו 

עלות ₪  11דמי רישום ו ₪  211משכר הלימוד בניכוי  44%עבור תלמיד אשר יפרוש עד השיעור הרביעי )כולל( יוחזרו  .1
 ספר הלימוד. 

דמי ₪  211משכר הלימוד בניכוי  24%עבור תלמיד אשר יפרוש מהשיעור החמישי ועד השיעור השמיני )כולל( יוחזרו  .2
 עלות ספר הלימוד. ₪  11רישום ו 

₪  211משכר הלימוד בניכוי  14%( יוחזרו עבור תלמיד אשר יפרוש מהשיעור התשיעי ועד השיעור השניים עשר )כולל .5
 עלות ספר הלימוד. ₪  11דמי רישום ו 

משכר הלימוד בניכוי  21%עבור תלמיד אשר יפרוש מהשיעור השלושה עשר ועד השיעור החמישה עשר )כולל( יוחזרו  .4
 עלות ספר הלימוד. ₪  11דמי רישום ו ₪  211

 לתשומת לבכם: .6
 לימוד.לא יוחזרו דמי  24לאחר המפגש ה  .2
תאריך הקובע להחזר שכר הלימוד הוא התאריך קבלת הודעה בכתב במרכז המצוינות העירוני.  לפקס שמספרו:  .1

 ואישור קבלת הפנייה ממרכז המצוינות העירוני. Gifted@rosh.org.ilאו לדוא"ל  121219.-2422
 תלמידים. 11 פתיחת הקורס מותנית בקבוצה של .2
 .1122 יוליב 14סיום ההרשמה עד לתאריך  .5
 ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.  .4

 Gifted@rosh.org.il, דוא"ל9017106-03לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז למצוינות ראש העין, טלפון: 

 וינות העירוני מאחלים לילדכם הצלחה בתוכנית.עיריית ראש העין, מחלקת החינוך ומרכז המצ
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 תשע"ד שכבה ז' בר אילן העשרה במתמטיקהטופס הרשמה לתוכנית 

 
:פרטי התלמיד .1


____________________________________________________________________

 דוא"ל                ת. לידה                         ת.ז.                     שם משפחה                     שם פרטי      

_______________________________________________________________
כתובת                טל' נייד )תלמידה(                                                    טלפון בית         כיתה

 פרטי הורים: .2


__________________________________________________________________
 דוא"ל                                                   טלפון עבודה                         טלפון נייד      שם האם         

                                                                                                                                     
___________________________________________________________________

 דוא"ל               טלפון עבודה                                                        טלפון נייד   שם האב



 21:54 יום ב'ב.              21:54: יום א')נא סמנו את בחירתכם(:       א.  מועד שיבוץ נבחר .3
 

ב"וילה" שבבית הספר התיכון ע"ש מנחם בגין, כניסה מרחוב יהודה  24:.2עד  21:54הלימודים יתקיימו בימי א' ו ב' בין השעות  .5
 , ראש העין.221הלוי 

 
   14.11.1122: יש למלא את הטפסים מצ"ב ולהחזיר לח"מ עד לתאריך: רישום ותשלום לתוכנית .5

 Gifted@rosh.org.ilדוא"ל :באו  121219-2422.באמצעות פקס שמספרו: 



 אמצעי תשלום: .6
תשלומים שווים ללא ריבית, החל ממועד הרישום, על ידי העברת טופס  4 -לנוחותכם, ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, ב

 Gifted@rosh.org.il:או לדוא"ל 121219-2422.תחייבות מלא וחתום, לפקס שמספרו: הרישום והה


 כמפורט במכתב מלווה.מדיניות החזר תשלומים: .7


תובת:או בדוא"ל לכ 11219.-2422בפקס שמספרו בכתב לח"מפעילותיש להודיע על הפסקתהפסקת פעילות: .1

Gifted@rosh.org.ilבציון פרטי התלמיד, מס' משלם וכן מספרי טלפון וכתובת דוא"ל אליהם ניתן להשיב. 
 

אנא, הקדימו את רישומכם על מנת להבטיח את מקומכם. .9



 


 
 אישור פרסום תמונות

 הורים נכבדים,
 

הגים לתעד ולשתף את ציבור ההורים והתלמידים בפעילות המתקיימת במרכז המצוינות במהלך שנת הלימודים אנו נו

העירוני ראש העין.  בהתאם להנחיות משרד החינוך אנו מבקשים את הסכמתכם לפרסום צילומים קבוצתיים, חיבורים 

 והבעת דעה  בהם משתתף בנכם/ בתכם באתר העירייה ובפרסומים שייצאו מטעמנו מעת לעת.

 ______________ :חתימה _________________ :ההורה שם__________ךתארי

 ______________ :חתימה _________________ :התלמיד שם
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 לתשלום. התחייבות בלתי חוזרת


הרינומאשריםכיקראנואתהאמורבמסמךזה,העוסקבתנאיהתכנית,התשלוםומדיניותהחזרהתשלום,ואנומסכימים

רבוומתחייביםלעמודבתנאיםאלהבמלואם.לכלהאמו

__________________________________________________

תאריךחתימהשםההורים




 רטיס אשראי,  באמצעות כתשע"ב -לתוכנית בר אילןבקשה לתשלום 

.אבקשבזאתמעיריתראשהעיןלגבותאתהחיובלתוכניתהנ"ל,באמצעותכרטיסהאשראישלי

.פרטיהמבקש:מס'משלם:__/__/__/__/__/__/__/__/__/__)כפישמופיעבשוברהארנונה(1

בעלהכרטיס:שם.פרטיבעלהכרטיס:ויזה/ישראכרט/אמריקןאקספרס/אחר:___________2

___________________מס'ת"ז:__________________

מס'כרטיסאשראי:__/__/__/____/__/__/____/__/__/____/__/__/__

____/____נייד:_____________/טלפון:_____________תשלומיםמס'___/תוקף:____

חתימתבעלהכרטיס:


____________

 
 



 עיריית ראש העין, 

 ומרכז המצוינות העירוני והנוער החינוך  אגף 

 ולילדכם מאחלים לכם 

 .יה ומוצלחתישנת פעילות פור

1533-9317139|פקס:33-9317139טלפון:

Gifted@Rosh.org.il: mail-E                                                      

גםבובערוץ המצוינות בראש העיןבקרואותנו



mailto:Gifted@Rosh.org.il
http://www.youtube.com/user/GiftedAtRoshHaain/videos?view=0
http://he-il.facebook.com/people/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F/100005347483466
http://he-il.facebook.com/people/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F/100005347483466

