
 
 

 
 

                                                                                     

 

 :ציוד נדרש לתחילת הלימודים

 :ציוד לפנימיה

 שמיכה ,כרית, מצעים. -.כלי מיטה1

 .כלי רחצה.2

 .בגדים למשך השבוע.3

 .חפציולכל תלמיד יש בחדר ארון אישי עם מנעול  שבו הוא יכול לאחסן את 

 

 ציוד לימודי:

 .קלסרים.1

 שורות .\משבצות–.דפדפות 2

 .כלי כתיבה.3

תלמיד שאין ברשותו את הדגם הנ"ל ניתן – casiofx991esמדגם -.מחשבון מדעי4
. )נא להצטייד ש"ח85 -כ בעלות שליהיה לרכוש מחשבון ביום הראשון ללימודים 

 בהתאם(.

 עלות כוללת(.₪  100חוברות לימוד )כ יש להצטייד בכסף מזומן עבור רכישת .5

 . חובה להצטייד ביום הראשון בתעודת זהות.6

 יש להצטייד בתעודת זהות של ההורים ותעודת עולה –. יוצאי אתיופיה 7

 

הקלות במבחנים בבקשה להצטייד \תלמידים שיש ברשותם אבחון דידקטי
 במסמכים הרלוונטיים

תלמיד אשר לא יגיש את המסמכים לא יהיה זכאי להקלות במבחנים הפנימיים 
 (.האקדמית במזכירות למסור את המסמכיםוהחיצוניים.)יש 



 
 

 
 

 

 
 :ביטוח לאומי

שאינו מתגייס ושאינו עובד מחויב בתשלום לביטוח  18אשר מגיע לגיל  אזרח לכ
 הלאומי.

והצבא לא משלם בעבורכם את  הנכם אזרחיםבמהלך תקופת הלימודים במכללה 
דמי הביטוח הלאומי ולכן מחובתכם האישית להסדיר מיד בתחילת הלימודים את 

 התשלום.

דו כתלמיד עתודה טכנולוגית ישלח בדואר אישור רשמי ממיטב על מעמכל תלמיד ל
לסניף הביטוח עם האישורים הנ"ל ויפנה מהמכללה יקבל אישור לימודים בנוסף 

)יש לשמור עותק הלאומי הקרוב לביתו, על מנת להסדיר את מעמדו ואת התשלום.
 של האישורים(.

תלמיד שלא יעשה זאת יצבור חובות לביטוח לאומי, דבר העלול לגרור לתוספת 
 !ולים בחשבון הבנקריבית ועיק

 

 :קופת חולים

 כל תלמיד ממשיך להיות מבוטח ע"י קופת החולים שבה הוא חבר.

 קיימות שתי קופות חולים בחספין, קופ"ח כללית ומכבי.

תלמידים השייכים לקופ"ח מאוחדת ולאומית יבקשו מהקופה אישור לקבלת טיפול 
 רפואי ע"י קופ"ח כללית .

בתחילת השנה ייגש התלמיד לקופת החולים בחספין  עם האישור על מנת להסדיר 
 קבלת טיפול רפואי במקרה הצורך.

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

בין  לימודי המכינה יתקיימו בישיבת תמ"ר בישוב נטור )הסמוך לישוב חספין(
 .19/8/29 בא כח-ל  19/8/18אב ' זיהתאריכים 

 908/1/81 אב 'זי ראשון זמני הסעות ליום

עד לשעה  ליישוב נטור לישיבת תמ"רתלמידים המגיעים באופן עצמאי יש להגיע 
12:30 

 

 ההסעות תצאנה מהתחנות הבאות:

 להלן תחנות האיסוף:

o  0009בשעה  מחוץ לתחנת הרכבת -ההגנה תל אביברכבת:. 
o  10:00בשעה מתחת לגשר לכיוון צפון  –מחלף נתניה. 
o  10:15בשעה  –מחלף אולגה. 
o 10:30בשעה  – צומת גן שמואל. 
o 11:40בשעה  -צומת צמח 

 

o 10:00בשעה   - מרכזית המפרץ -חיפה 
o 11:30בשעה  –ליד תחנת המוניות  – תחנה מרכזית עפולה. 

 

o .0009בשעה  -ירושלים בנייני האומה:. 
 

 תחנות ההסעה תקפות ליום הראשון ללימודים בלבד

 תשלום.הראשון ללימודים יהיו ללא ההסעות ביום 

במכללה  חופשי חודשי על מנת לרכוש כרטיס  שקלים 521 -יש להצטייד ב
 .אלול\של חודש אוגוסט להמשך הנסיעות

 בברכת הצלחה,

 052-6070363ענבל קן 


