
 

 

 

 

 

 

 

בחודשים האחרונים הושקעו מאמצים רבים כדי לפתוח  -מועדון גיל תיכון
מתחם ב. המועדון יהיה בקראוון יב' במושב-בשביל כל ילדי ט'מועדון נוער שיהיה 

התנועה( יהיה מקום ם מי שלא ילדי המושב )גכל לשהסניף. מטרת המועדון הוא 
לשבת בו בערבים. המועדון יהיה בפיקוח נועה המד"בית וועדת נוער. למועדון 

חשוב לנו פתח למועדון. ראי שכבה עם מיהיו חוקי מסגרת ובכל שכבה יהיה אח
הכי בנוח, זה מקום בשביל מושב יבואו למועדון וירגישו ביב' -ט'שכל ילדי 

 כולם!! 
 הפתיחה בקרוב!!

 
 

לים נפתח במועצה פונקציה חדשה להרשמה לטיו -הרשמה באינטרנט
ירועים שהיא באתר המועצה. המטרה של ההרשמה דרך האינטרנט הוא הקלה וא

עליכם ושתוכלו להירשם בכל זמן שתרצו עד סוף מועד ההרשמה )לא צריך 
 ולהירשם!( בלילה 11או  בבוקר 6מות, אפשר להיכנס בלהתקשר בין שעות מסוי

חשוב לשים לב למועד סוף ההרשמה ולהירשם באתר עד אז! )אם רשום 
אז חייבים להירשם עד אז, מאוחר  11:11בשעה  81.2פלאייר שההרשמה עד הב

ההרשמה באתר היא רק לרוצים . יותר לא יהיה אפשרי לרשום את ילדיכם!!(
לשלם בכרטיסי אשראי, כל מי שרוצה לשלם בצ'ק או מזומן עדיין נפתח יום 

 הרשמה אחד בשביל דברים אלה.
חשוב לי להדגיש שלא כל האירועים יהיו פתוחים להרשמה באתר, יהיו אירועים 

כמובן  .מושביים שהתשלום אליהם יהיה ביום הרשמה כמו שאתם מכירים עד כה
 אינטרנט.שלפני כל הרשמה אשלח לכם אם ההרשמה היא בסניף או דרך ה

אשמח שכל מי שרוצה לשלם באשראי יכנס כבר במועד ההרשמה הקרוב וירשם 
 דרך האתר!!
   -אופן השימוש

 כניסה ללינק המצורף 
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll0/y74bph1xdb4521gg74s30qpvqwc/ 

וא זה יבקש לבחור עיר. יש לבחור "מ.א עמק חפר" ולהיכנס יפתח לכם חלון שב
לאחר מכן תראו שורת חיפוש ובה לכיתוב הכחול בטבלה הקטנה שמתחת. 

חצו זורי עמק חפר" ול"מרכז קהילתי א תכניסו בקבוצת גיל "נוער" ובשלוחה
. שימו לב שנפתח לכם כל אירועי המרכז הקהילתי שהרשמתם פתוחה! חיפוש
יול שרלוונטי לכם והתחילו בהרשמה. לכל שאלה אתם "להרשמה" על הטלחצו 

 יכולים להתקשר לנועה המד"בית בכיף.
 

 שתהיה לנו המשך שנת פעילות מוצלחת וכייפית!!
 
 

 
 -לכל שאלה או תהייה

 158-6715566נועה המד"בית 

 

https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/0y74bph1xdb4521gg74s30qpvqwc/

