כ"ב תמוז תשע"ו

להורים היקרים שלום וברכה,
הנדון :אישור יציאה מהישיבה ,ולטיולים לשנת הלימודים תשע"ז
לפי הנחיות של משרד החינוך ועל מנת לאפשר לנו תפקוד תקין ויעיל במשך שנה"ל הבעל"ט
הנכם מתבקשים למלא את הטופס המצ"ב( ,המודפס בצד האחורי של הדף) ולשלוח אותו לישיבה עד יום
חמישי כ"א באב תשע"ו.
מטרת הטופס היא לקבל את אישורכם מראש ליציאת בנכם מן הישיבה בזמנים חופשיים ,וכן
ליציאת בנכם מן הישיבה כאשר הוא מבקש שחרור מיוחד מסיבה כלשהי והדבר אושר לו ע"י
צוות הישיבה.
כמו כן חתימתכם על טופס זה מבטאת את הסכמתכם להשתתפות בנכם בטיולים של יום ,או
מספר ימים  ,טיול שנתי ,סיורים ויציאות קצרות המאורגנות ע"י הישיבה כגון :סיורי של"ח ,סיורי
מגמת א"י ,ימי עבודה ויציאה למערת המכפלה ,וכן באירועים ובעצרות המתקיימות מפעם
לפעם -בתאום ואישור משטרת ישראל.
כל הפעילויות מתואמות עם גורמי הביטחון ומאושרות ע"י כל הגורמים המקובלים.

כאמור לעיל אנו מבקשים בכל לשון של בקשה שהטופס המצ"ב יגיע למשרדי
הישיבה עד יום חמישי כ"א אב התשע"ו.
ללא טופס זה לא נוכל לשחרר את בנכם לכל מטרה שהיא ,וכן לא נוכל להוציאו לפעילויות
מחוץ לשטח הישיבה( .עפ"י דרישת משרד החינוך כל ההורים חייבים למלא טופס זה ,למרות
שכבר מלאו כמותו בשנים הקודמות).
אנו משתדלים מאוד להיות רגישים לצורכי התלמיד והמשפחה ולשחררו בשעת הצורך ,ע"פ
ההליך המסודר הידוע לתלמידים.

מאידך ,ב של הצורך לשמור על מסגרת הישיבה ,ובמיוחד בעקבות המצב
הביטחוני ,הרינו להבהיר כי תלמיד שיצא מתחום קרית ארבע ללא תאום
ואישור הישיבה

יורחק לאלתר מהישיבה !!!
כמו כן אנו אוסרים בתכלית האיסור נסיעה בכל דרך שהיא מהבית לישיבה ומהישיבה לבית,
מלבד באוטובוס ממוגן ירי .אנא הבהירו לבניכם את ההנחיות הנ"ל.
הורים המעוניינים לאפשר לבניהם נסיעה גם ברכב פרטי שאינו ממוגן ירי מתבקשים
לחתום במקום המתאים.
אנא הבהירו לבניכם את ההנחיות הנ"ל.
בברכת שנת לימודים פורייה מעניינת ,מהנה ובטוחה.
הנהלת הישיבה

אישור הורים ליציאה מהישיבה לטיולים והביתה לשנת הלימודים תשע"ז
לכבוד
הנהלת הישיבה התיכונית
קרית ארבע
שלום רב !
אני החתום\ה מטה משפחה _________________ :שם____________________:
מאשר\ת בזה

לבני  -שם __________________ :כיתה ________.

להשתחרר ולצאת מהישיבה לפי בקשתו או בקשתנו וברשות הממונים על כך מטעם הישיבה,
בימים החופשיים שיקבעו ע"י הישיבה ,שחרור למטרת סידורים ,קניות ,חופשות מיוחדות ,אירועים
משפחתיים ,שבתות ,טיפול רפואי וכדו'.
כמו כן הנני מביע\ה את הסכמתי לכך שבני ישתתף בטיולים ,סיורים ,טיול שנתי ,ביציאות
קצרות ,יציאה למערת המכפלה ,ימי עבודה ,כנסים ,עצרות ופעילויות שונות ,המאורגנות ע"י
הישיבה.
במידה ויש הסתייגות -נא לפרט ולנמק.

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

הבהרנו לבננו שאם יצא מקרית ארבע ללא אישור מפורש מהאחראי בישיבה
ושלא לפי הנהלים (טופס שחרור) ,נאלץ להרחיקו לאלתר מהישיבה.
בנוסף לאמור לעיל הבהרנו לבננו כי עליו לנסוע אך ורק באוטובוס מוגן ירי.
(

) במקרים מיוחדים בהם אין אוטובוס מוגן ירי אנו מסכימים כי יסע גם ברכב שאינו ממוגן.

( ) בכל מקרה אין אנו מאשרים נסיעה בלי מיגון ירי.

חתימת התלמיד._____________:

חתימת ההורים._______________ :

