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 "ז סיון תשע"זי 
 2017יוני  11 

 188894סימוכין: 
   

 
 

 לכבוד
 _______התלמיד___הורי 

 
 
 

 רב, שלום
 

 חע"לשנת תשנוער מוכשר במתמטיקה לתוכנית  רישום: הנדון
 שכבת ח'

 

שנערך לתלמידים מוכשרים במתמטיקה,  המיוןשמחים להודיעך כי לאור תוצאות מבחן  אנו

לכיתות ח של המרכז  ותשע" מתמטיקה לשנתלנוער מוכשר במתאימ/ה בתכנית  /הנמצאבנך/בתך 

 הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה.

 

,  19:15עד  16:00הצהרים בין השעות -אחראחת לשבוע פגישות  34-מכ  מורכבת לימודים שנת

 ", ניתן לבחור את יום הלימודים שני או חמישי.תיכון שהם" הפגישות מתקיימות ב

 

 המשך הלימודים בשנים הבאות בשהם למחזור זה מותנה במספר התלמידים.

אנו נשלח  הלימודים בתוכנית,כחודש לפני תחילת , 17ספט' ב 6בתאריך שנת הלימודים תפתח 

 ספרי הלימוד הדרושים.קום השיעור, אודות, מהודעה 

 

 ועלויות: רישום

 :לקורס רישום
 ₪( 100דמי רישום בגובה )הסכום כולל ₪  3,200: הקורס עלות
 .1.3.18, תשלום אחרון לתאריך 1.8.17החל מתאריך  תשלומים  8ב  לשלם  ניתן

 
טופס הרשמה בדואר את לשלוח לבצע תשלום באתר האינטרנט ו , ישלקורסמנת להירשם  על

 ,hanita@shoham.muni.il אלקטרוני 

 . מספר המקומות מוגבל רשםילההקדימו 

 
 תשלום:

 התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט שכתובתו:
 https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=61&gotorishum=yesבקישור 

 ניתן להיכנס גם לאתר מועצת שהם/ תשלומים/ חינוך/ רישום לתאגיד

 לא ניתן לשלם בדיינרס.
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  :החזר תשלומים מדיניות

מיידית למשרד אגף החינוך במועצה )לא מספיקה הודעה למורה הקבוצה(  בכתבעל ביטול יש להודיע 

 יש לוודא קבלת ההודעה.  hanita@shoham.muni.ilאו בדוא"ל:  039731881בפקס 

 ₪. 3,100יקבל החזר של  24.8.17תלמיד שמודיע על פרישה: עד תאריך 

 ₪. 2,300יקבל החזר של  1.11.17עד תאריך    

 ₪.  .1,600יקבל החזר  1.1.18עד תאריך    

 ₪. 500יקבל החזר של  1.3.18עד תאריך    

 לא ינתן החזר. 1.3.18לאחר תאריך 

 

 

 תלמידים. 23לפתיחת קבוצה  מוםימינ 

 

  או בדואר אלקטרוני 03/9723025, בטלפון רכזת התכנית בשהם-חניתהלמידע נוסף ניתן להתקשר ל

hanita@shoham.muni.il אילן, -/אוניברסיטת בר או למרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה

 . 1-700-72-72-73טלפון 

 
 .מהנה וחופשהמאחלים לכם הצלחה בתוכנית   אנו

 
 
 
 
 
 

 

 בברכת הצלחה

 אופירה ביטון             חניתה שעיו

 מנהלת אגף חינוך וקהילה        רכזת פרויקטים            
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 חנת הלימודים תשע"שרישום לתכנית לנער מוכשר במתמטיקה ל

 בר אילן שכבת ח

 

 ___________________שם משפחה_      ________________פרטי__ םש

 בי"ס_________ישוב  בי"ס_______________  כיתה:__________

 _____________אב:      ___ _________   ______ אם שמות הורים:

 ______________אב:___  ___ ________________אם:טל נייד:_

 ספר______מ __________________רחוב__:    כתובת

 ____מיקוד___________________________ישוב___

 __________ת.ד._____     ________________טלפון: 

 דואר אלקטרוני:_____________________________

 תשלום:
 :התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט שכתובתו 

 &gotorishum=yeshttps://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=61בקישור 

 ניתן להיכנס גם לאתר מועצת שהם/ תשלומים/ חינוך/ רישום לתאגיד

 לא ניתן לשלם בדיינרס.
 

  17ביוני  11מתאריך מסמך תוכן מסמך זה וכן החתימתי על מסמך זה מהווה אישור שקראתי והבנתי את 

 חע"לשנת תשנוער מוכשר במתמטיקה לתוכנית  רישוםלגבי ה 

 

 ________________                        חתימה : _____________שם : 

 הנחות:
ולצרף אליה  30.10.17תאריך ניתן להגיש בקשה למלגה עקב קשיים כלכליים בלבד, את הבקשה יש להגיש עד  .1

או  9731881קבלת הטופס ניתן לפנות לפקס לגה.את כל המסמכים הדרושים הרשומים על טופס בקשת המ
 , ניתן להוריד הטופס מאתר המועצה.  hanita@shoham.muni.ilלקטרונילדואר א

 מגובה הסכום הנמוך. 10%-ילדים במשפחה בתכנית מזכה ב 2השתתפות  .2
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