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 ה/והוריו_______ ה /לכבוד התלמיד

 ,שלום רב

 .אנו שמחים על הצטרפותך לתכניות לנוער מוכשר במתמטיקה

 ,להלן פרוט תהליך הרישום והתשלום
 

 :תחל  ז"ל תשע"שנה                 

והיא תתקיים    /101///4בשבוע של  ( 'כיתות ח) מוכשר במתמטיקהלנוער התלת שנתית בתכנית  .1
 .60:/1בשעה  'בימי א

-00:/1בין השעות  'בימי אוהיא תתקיים    /101///11-ה בשבוע של ( 'ז-'כיתות ו)בתכנית העשרה  .1
 .בהתאם לשיבוץ 11:/13:41-1או  13:60

 .רישום ותשלום פרטי שיבוץ יישלחו לקראת אמצע חודש יולי רק למי שיסדיר 

 :אופן הרישום והתשלום 

 !לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי  .מזומן/ ק 'צ: אמצעי התשלום העומדים לרשותכם

 

 ו  "פרטי התשלום לשנת הלימודים תשע

 סך הכל ספרי לימוד שכר לימוד שכבת לימוד

 ₪  1111 ₪  51 ₪  1030 'ו

 ₪  1111 ₪  51 ₪  1030 'ז

 ₪  6310 ₪  110 ₪  61/0 'ח

 

 : פיזור התשלומים יהיה כמפורט

 סכום לתשלום מספר תשלום

 'שכבה ו

 סכום לתשלום

 'שכבה ז

 סכום לתשלום

 'שכבה ח

 תאריך

 יום הסדרת הרישום 110 110 110 1

1 610 610 131 11///101/ 

6 610 610 131 10/11/101/ 

4 610 610 131 10/11/101/ 

1 610 610 131 10/1/1013 

/ 610 610 131 10/1/1013 

3 601 601 151 10/6/1013 

 

  



               ד                                                                                                                            "בס 
                                                                

                                                                      

 האגף לחינוך                                                                                                                         

 

 

 בית שמש -אשכול פיס 
 

 252-6829024 –פקס ,   20-9998999042 –טלפון ,   6רחוב עליית הנוער 

 בית שמש.  c מגדלי נעימי בנין, 0דרך יצחק רבין ' רח: כתובת למשלוח מכתבים

 WW.EPBS.CO.IL –אתר אינטרנט 
 

 

 

 :הערות

 תחולק חוברת לימוד מטעם המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה – 'ז-'בשכבות ו: ספר הלימוד 

 .יחולקו ספרי לימוד וחוברת מבחני חזרה  מטעם המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה – 'בשכבה ח        

 .לא תדרשו לרכוש ספרי לימוד נוספים             

  ישלמו עבור יישומן בכל בחינה, (פרט להארכת זמן)תלמידים שיאובחנו כזקוקים להתאמות בבחינות .

 .ל"הסכום יקבע לקראת תחילת שנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 מדיניות החזר תשלומים עקב פרישה
מזכירות מיידית ל בכתביש להודיע על כך  לעיר אחרתללימודים מעבר /במקרה של פרישה .1

 .דרך המייל או הפקס אשכול הפיס

 .דמי רישום ואינו מוחזר בשום מקרההתשלום הראשון מהווה  .1

תשלומים שטרם נגבו לא  :מעבר ללימודים לעיר אחרת/יתר התשלומים ממועד הודעת הפרישה .6
  .המחאות שטרם נפרעו יוחזרו, ייגבו

תתבקשו לשלם למוסד אליו עברתם את החלק היחסי  –במקרה של מעבר ללימודים בעיר אחרת  .4
 .של המשך המפגשים

 

 שיבוץ לקבוצות הלימוד
 .במעמד הסדרי הרישום והתשלום ישובץ התלמיד לקבוצת לימוד

 

 ,אנו מאחלים לך לימוד מהנה ופורה

 ,בברכה

 סטפני ביסמוט

 מנהלת אשכול הפיס

 

 

 

 

 

 :לתשומת לבכם
' ד-'בימים א ,ם באמצעות המחאות או מזומן בלבדהתשלו. טבלאותמפורט בכיש להסדיר את התשלום 

 . בתאום טלפוני מראשו 9::03- 9::0בין השעות 

 

 .₪ 039סך -י הרשמה עלמדובתנאי שתלווה בתשלום של  ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי בלבד 

 

תועברו  באם לא יוסדר התשלום עד לתאריך זה .68/803עד לתאריך  הסדרת התשלום המלא* 

 .אוטומטית לרשימת המתנה

 .מוחזרים בשום מקרה דמי הרישום אינם

 

פ אינה "הודעה בע. במייל או פקס בלבד אשכול הפיסמזכירות על פרישת התלמיד יש להודיע ל*

 .פהתק

 יום הגעת ההודעה יחשב ליום הפרישה לצורך החזר תשלומים בהתאם למדיניות החזר תשלומים  


