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 חוברת הרשמה

   משלים

 ט"ל תשע"

אנו מבקשים  אותם  ,ים של הישוב

 .החינוך בישובפעילות והתבססה תפתחה 

, דריכים בוגריםשני מבצוות . משלים

שמדריכים  ,ב"י-'מדריכים צעירים משכבות י

ת ואפשרויות חדשות לאופי לנו הרבה הזדמנויו

והשני לשכבות , ב"י-'שייך לשכבות ט
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חוברת הרשמה
 

משליםהחינוך הקהילתי ל
 ב"י-'א

  
  

"שנה קהילתי משליםחינוך 

2018 - 2019 

 

 

ים של הישובקהילתימאפיינים ההינו עוגן מרכזי ב ,משלים

תפתחה ה ,עם הגידול בכמות הילדים ביישוב, 

משליםההקהילתי רכזת החינוך , במןיעל הפעילות הענפה אחראית חן לי

מדריכים צעירים משכבות י 30 -לאלה מצטרפים כ ".גרעין עודד

 .במסגרת תנועת בני המושבים

לנו הרבה הזדמנויושמזמן  ,"צין"ספר מתחם בית 

שייך לשכבות ט דהאח, פועלים במרחב הגנים שני מועדוני נוער

טלפון

  

 

 

 

 

 

חינוך 

 

משליםההקהילתי החינוך 

, בשנים האחרונות. לקדם

על הפעילות הענפה אחראית חן לי

גרעין עודד"מ יםגרעינרושני 

במסגרת תנועת בני המושבים

מתחם בית מתרחשת בהפעילות 

פועלים במרחב הגנים שני מועדוני נוער ,במקביל .הפעילות

  . 'ח-'ז
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  .מועצההטיולים בהתאם לטיולי 

פעילויות שיא אחת , מדריך בוגר

פעילויות שיא אחת  ,מדריך בוגר

, פעילות שכבתית, מדריך בוגר

  .וטיולים במהלך השנה

בשיתוף עם הילדים בשכבת  ויבחר

, מדריך מלווה שנת מצווה יישובי

  .פעילויות שיא יישוביות וטיולים

הפעלת המכירות , פעילות שכבתית אחת לשבוע עם מדריך בוגר

 .פעילויות שיא יישוביות וטיולים
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 :פירוט עיקרי הפעילות לפי שכבות

  .בממוצע שנתייים אחת לחודש, באירועי יישוב

 . והכנה לכניסה לתנועת הנוער שייכות למקום

טיולים בהתאם לטיולי , פעילויות שיא בחגים, פעילות פעם בשבוע עם מדריך בוגר

 . ערך החברות למידה שלדגש על בה נשים 

מדריך בוגר על ידי ,פעילות נוספת פעם בשבוע, בימי שלישי

 .וטיולים במהלך השנה...) כגון חגים ועוד

 .מקומי בקבוצה\שנת אני והקבוצה

מדריך בוגר על ידי ,פעילות נוספת פעם בשבוע, יבימי שליש

 .וטיולים במהלך השנה, ...)כגון חגים ועוד

מדריך בוגר על ידיפעילות נוספת פעם בשבוע , שלישי 

וטיולים במהלך השנה...) ים ועודכגון חג(ופעילויות שיא אחת לחודשיים 

יבחר ,אופי הפרויקט ומהותו(שהשכבה תעשה  ,יהיה פרויקט שנתי

מדריך מלווה שנת מצווה יישובי על ידיפעילות נוספת פעם בשבוע , בימי שלישי

פעילויות שיא יישוביות וטיולים ,מועדון נוער ,משימות שנת מצווה במהלך השנה

פעילות שכבתית אחת לשבוע עם מדריך בוגר, פעילות תנועת הנוער בימי שלישי

פעילויות שיא יישוביות וטיולים, מועדון נוער, הצגות ביישוב

טלפון

  

  

פירוט עיקרי הפעילות לפי שכבות

  - ' ב-'שכבות א

באירועי יישוב\פעילויות שיא בחגים

  

שייכות למקום ,גיבוששנת  - 'ג שכבה

פעילות פעם בשבוע עם מדריך בוגר

 

בה נשים  ,שנת חברות -  'ד שכבה

בימי שלישי נוערהתנועת  פעילות

כגון חגים ועוד(לחודשיים 

 

שנת אני והקבוצה - 'ה שכבה

בימי שליש נוערהתנועת פעילות 

כגון חגים ועוד(לחודשיים 

  

 שנת אחריות  - 'ו שכבה

 בימי נוערה תנועת פעילות

ופעילויות שיא אחת לחודשיים 

יהיה פרויקט שנתי ,בנוסף

 ).הגיל והמדריכים

  

 שנת מצווה -  'שכבה ז

בימי שלישי נוערהתנועת  פעילות

משימות שנת מצווה במהלך השנה

  

 שנת מנהיגות -'שכבה ח

פעילות תנועת הנוער בימי שלישי

הצגות ביישובהשנתיות של ה

  

  



 ישוב קהילתי ברמת הנגב

8499000 

vaad@mbg.org.il 

פעולה אחת לשבועיים של ילדי המדרשה 

 .וטיוליםפעילויות שיא יישוביות 

פעילויות שיא , מועדון נוער, )בשבת שהפנימייה יוצאת הביתה

  . טיולים ועוד

 'ח-'השתתפות כל חניכי היישוב משכבות ד
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 פים"טרומ  –שנת הכנה להדרכה 

פעולה אחת לשבועיים של ילדי המדרשה . ילדי הפנימייה השתתפותפעילות תנועת הנוער בימי שלישי ב

פעילויות שיא יישוביות , מועדון נוער, )בשבת שהפנימייה יוצאת הביתה

  שנת העצמה והדרכה 

בשבת שהפנימייה יוצאת הביתה(פעולה אחת לשבועיים של ילדי המדרשה 

 פעילות\שנת הדרכה

טיולים ועוד, במסגרת מועדון הנוער ,סים ובחופשים

השתתפות כל חניכי היישוב משכבות דב יהיוש ,של היישובם טיולי 2אנו מתכננים להוציא 

 .מארגןהיהיו חלק מהטיול בצד היוזם ו ב"י

טלפון

  

  

  

שנת הכנה להדרכה  -  'ט השכב

פעילות תנועת הנוער בימי שלישי ב

בשבת שהפנימייה יוצאת הביתה(

  

שנת העצמה והדרכה  - 'שכבה י

פעולה אחת לשבועיים של ילדי המדרשה 

  .יישוביות וטיולים

  

שנת הדרכה - ב"י-א"ישכבות 

סים ובחופשים"פעילויות נוער בשבנ

  

אנו מתכננים להוציא  ,בנוסף

י-'ביחד וכמובן ששכבות ט
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ועד הישוב תומך ומקדם את נושא 

יווי והכשרת המדריכים לל, פעילות שוטפת

 60% כאשר את, מהעלות בפועל 

ניתן  ,למעוניינים. בתכנון ובהוצאה לפועל של הפעילות

 .מעצימה ומהנה

  , משלים
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ועד הישוב תומך ומקדם את נושא . זוכה תקציב החינוך לדיון ומחשבה על סדרי עדיפויות

  . החינוך בשיתוף ההנהלה הציבורית לחינוך

  .לכל מכלול הפעילויות ביישוב, לשנה

  .לכל מכלול הפעילויות ביישוב, לשנה

  .הפעילויות ביישובכל מכלול ל, לשנה

  .₪ 200 בסך תשלום סמלי שנתי

פעילות שוטפתלקיום , אנשי הצוותל עלויות השכראת 

 40% -פחות מ  יםמכס תשלומי ההוריםכי  ,

 ).40% -כ (והועד המקומי ) 20% - כ(המועצה 

בתכנון ובהוצאה לפועל של הפעילות, לקחת חלק בחשיבה ,אנו מזמינים אתכם ההורים
 .או לחן 'ההנהלה הציבורית לחינוך

מעצימה ומהנה, בברכת שנה פורייה

משליםמנהלת החינוך הקהילתי  -חן ליבמן

 , ההנהלה הציבורית לחינוך

 וועד הישוב

  
  
  
  
  

טלפון

  

  

  

  

 עלויות

זוכה תקציב החינוך לדיון ומחשבה על סדרי עדיפויות, כמו בכל שנה

החינוך בשיתוף ההנהלה הציבורית לחינוך

לשנה₪  550 -' גשכבה  •

לשנה ₪ 990 -' ח- 'דשכבות  •

לשנה ₪ 550 - 'י-'טשכבות  •

תשלום סמלי שנתי ב"י-א"ישכבות  •

 

את  מממנת עלות הפעילות

,יש לציין. בתנועה וכדומה

המועצה  יםמשלימ ,הנותרים

 

אנו מזמינים אתכם ההורים
ההנהלה הציבורית לחינוך'לפנות לחברי 

  

  

  

  

 



 ישוב קהילתי ברמת הנגב

8499000 

vaad@mbg.org.il 

 הקהילתי משלים

פעולות (כוללת את הפעילויות במסגרת תנועת הנוער 
פעילויות במסגרת , שבועיות נוספות בהתאם לגיל הילד

הקהילתי יוזמים הילדים ואנשי צוות החינוך 

כרוכה בחתימת הורים על חוברת  משלים

יחויב בתשלום הרשמה מאוחרת , רישום לאחר מועד זה

שילדו למי  רקתתאפשר , מחנות מטעם תנועת בני המושבים או הישוב
הקהילתי את התשלום השנתי עבור פעילות החינוך 

שיא לתהליך חינוכי מתמשך המחנות וקורסי ההדרכה הם 

כלומר עד סוף חודש , ההצטרפות לפעילות תתאפשר רק במהלך תקופת הפעילות הראשונה
התשלום . הקהילתי משליםהחינוך  

פעילות + יוני  –ספטמבר :  תתקיים במהלך אחד עשר חודשים
 

 . 

פעילות שוטפת  לא תתקיים, וטיולים
 . חודש אוגוסט יוקדש להכנת הפעילות לשנה הבאה

 ). התשלום הוא בגין כל תקופת הפעילות

 בנפרד הפעילות עלות, כנהוג, הפעילות
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הקהילתי משליםנהלי השתתפות בפעילות החינוך 
כוללת את הפעילויות במסגרת תנועת הנוער  ,בישוב משליםההקהילתי 

שבועיות נוספות בהתאם לגיל הילד - פעילויות שבועיות או דו
יוזמים הילדים ואנשי צוות החינוך  םאות ,וכל פעילות אחרת או אירוע

משליםהחינוך הקהילתי אישור הצטרפות והשתתפות בפעילות 
 ).בסוף

רישום לאחר מועד זה. 27/12/18ההרשמה תסתיים בתאריך 
 .אשר לא יוחזר

מחנות מטעם תנועת בני המושבים או הישוב/ השתתפות בטיולים 
את התשלום השנתי עבור פעילות החינוך  השתתף בפעילות השוטפת ושהוריו שילמו

המחנות וקורסי ההדרכה הם , מתוך תפיסה שהטיולים

ההצטרפות לפעילות תתאפשר רק במהלך תקופת הפעילות הראשונה
 מנהלתי "למעט מקרים חריגים המאושרים ע

 .לפעילות הינו בכל מקרה תשלום שנתי

 לוחות זמנים וחופשות 

תתקיים במהלך אחד עשר חודשים קהילתי משלים
 .)בעלות נפרדת( ייעודית בחודש יולי המותאמת לחופש הגדול

. אוגוסט -במהלך חודש יוני יפורסם לוח פעילויות לחודשי יולי

וטיולים פרט למחנות הקיץ של תנועת בני המושבים
חודש אוגוסט יוקדש להכנת הפעילות לשנה הבאה, הקהילתי משלים

  .לכל מכלול הפעילויות ביישוב, לשנה

  .לכל מכלול הפעילויות ביישוב, לשנה ₪ 

  .הפעילויות ביישובכל מכלול ל, לשנה ₪ 

  .₪ 200 בסך תשלום סמלי שנתי

התשלום הוא בגין כל תקופת הפעילות(י חודש "לא יתאפשר תשלום חלקי עפ

 .בכל מקרה של תקלה בחיוב יש לפנות למזכירות היישוב

 . השוטפת הפעילות עבור הינו

הפעילות לפני תפורסם, וכדומה השתלמויות, מחנות

טלפון

נהלי השתתפות בפעילות החינוך 
הקהילתי פעילות החינוך 

פעילויות שבועיות או דו, )שבועיות וטיולים
וכל פעילות אחרת או אירועמועדון נוער 

  .משליםה

 

 תנאי הצטרפות .1

אישור הצטרפות והשתתפות בפעילות  ●
בסוף פתמצור(הרשמה 

ההרשמה תסתיים בתאריך  ●
אשר לא יוחזר₪  50בסך 

השתתפות בטיולים  ●
השתתף בפעילות השוטפת ושהוריו שילמו

מתוך תפיסה שהטיולים, משליםה
 . ומשמעותי

ההצטרפות לפעילות תתאפשר רק במהלך תקופת הפעילות הראשונה ●
למעט מקרים חריגים המאושרים ע, 2019פברואר 

לפעילות הינו בכל מקרה תשלום שנתי
 

לוחות זמנים וחופשות  .2

קהילתי משליםהחינוך הפעילות  ●
ייעודית בחודש יולי המותאמת לחופש הגדול

במהלך חודש יוני יפורסם לוח פעילויות לחודשי יולי ●

פרט למחנות הקיץ של תנועת בני המושבים –בחודש אוגוסט  ●
הקהילתי משליםשל החינוך 

 

 תשלום .3

לשנה₪  550 -' גשכבה  •

 990 -' ח- 'דשכבות  •

 550 - 'י-'טשכבות  •

תשלום סמלי שנתי ב"י-א"ישכבות  •

לא יתאפשר תשלום חלקי עפ ●

בכל מקרה של תקלה בחיוב יש לפנות למזכירות היישוב ●

הינו המצוין התשלום ●

מחנות, טיולים עבור ●
  .ובנוסף
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אשר הוחל לכלל  ט"ביטוח תאונות אישיות תשע

 .תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך ותקף גם עבור פעילויות הועד

 .הינה באחריותם הבלעדית של ההורים

 . ומזכירות הישוב למנהלת החינוך הקהילתי משלים

הפסקת פעילות עד לתאריך זה תזכה במחצית 
 .החזר כספי עבור ביטול ההשתתפות

 ,מחנות התנועה או היישוב/לא ניתן יהיה להירשם ולהשתתף בטיולים
/ לקייטנות להירשםחניך שלא השתתף בפעילות במהלך השנה לא יוכל 

עקב התנהגות אלימה  ,ילות של ילד

, ל"בתפוצת הדוא, באתר היישוב, פרסום אודות פתיחת הרשמה לפעילויות ייערך בפעולות עצמן

נא לשלוח מייל לכתובת  , במידה ואינכם מקבלים מיילים מהחינוך הקהילתי

תתאפשר הרשמה לאחר  לא, בלבד
 . בלבד מנהלת החינוך הקהילתי

לא יתקבל , מזכירות הועד המקומי

 ). קישור ישלח לפני הפעילויות

 **למנהלת החינוך הקהילתי משלים

 .לחינוך הקהילתי משלים

 .במידה ויש
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ביטוח תאונות אישיות תשע. ליישוב יש ביטוח אלמנטרי שכולל את כל הפעילויות

תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך ותקף גם עבור פעילויות הועד

 -הגעת וחזרת הילדים לפעילות

הינה באחריותם הבלעדית של ההורים ,ההגעה של הילדים וחזרתם הביתה בסיום הפעילות

 הפסקת פעילות והחזרים כספיים

למנהלת החינוך הקהילתי משלים בהודעה בכתבהפסקת פעילות תתבצע רק 

הפסקת פעילות עד לתאריך זה תזכה במחצית . 25.2.2019הפסקת פעילות אפשרית עד לתאריך 
החזר כספי עבור ביטול ההשתתפות יינתןלאחר תאריך זה לא 

לא ניתן יהיה להירשם ולהשתתף בטיולים ,לאחר הפסקת הפעילות
חניך שלא השתתף בפעילות במהלך השנה לא יוכל (כולל פעילות הקיץ 

ילות של ילדועד הישוב שומר לעצמו את הזכות להודיע על הפסקת הפע
 .ופוגענית של הילד או של הוריו

 -מחנות ופעילויות חוץ יישוביות

פרסום אודות פתיחת הרשמה לפעילויות ייערך בפעולות עצמן
 . או במידעון השבועי

במידה ואינכם מקבלים מיילים מהחינוך הקהילתי

chenlb1@gmail.com. 

בלבד עד לתאריך המפורסם –הרשמה לפעילויות חוץ יישוביות 
מנהלת החינוך הקהילתיאישורים חריגים יינתנו על ידי . תאריך סיום ההרשמה

מזכירות הועד המקומיפיי ובמקרים חריגים בדרך אתר מיניהרשמה לטיול נעשית 
 . תשלום עבור פעילות ללא אישור הורים חתום ומלא

קישור ישלח לפני הפעילויות(פיי באתר מיניאת אישור ההורים ניתן יהיה למצוא 

למנהלת החינוך הקהילתי משליםלכל שאלה ניתן לפנות למזכירות הישוב או 

לחינוך הקהילתי משליםטופס הרשמה  -: פסים מצורפים
 .הצהרת בריאות -                              

במידה ויש, הסדרת תשלום למזכירות -                              
  .הוראת חיוב בכרטיס האשראי -                              

  
  
  
  

טלפון

  

  -ביטוח הילדים .4

ליישוב יש ביטוח אלמנטרי שכולל את כל הפעילויות

תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך ותקף גם עבור פעילויות הועד

הגעת וחזרת הילדים לפעילות .5
ההגעה של הילדים וחזרתם הביתה בסיום הפעילות

 

הפסקת פעילות והחזרים כספיים .6

הפסקת פעילות תתבצע רק  ●

הפסקת פעילות אפשרית עד לתאריך  ●
לאחר תאריך זה לא . העלות השנתית

לאחר הפסקת הפעילות ●
כולל פעילות הקיץ 

 ).הקיץ לפעילות

ועד הישוב שומר לעצמו את הזכות להודיע על הפסקת הפע ●
ופוגענית של הילד או של הוריו

  

מחנות ופעילויות חוץ יישוביות/ יציאה לטיולים  .7

פרסום אודות פתיחת הרשמה לפעילויות ייערך בפעולות עצמן ●
או במידעון השבועי בהודעות טקסט

במידה ואינכם מקבלים מיילים מהחינוך הקהילתי ●

 chenlb1@gmail.com

הרשמה לפעילויות חוץ יישוביות  ●
תאריך סיום ההרשמה

הרשמה לטיול נעשית  ●
תשלום עבור פעילות ללא אישור הורים חתום ומלא

את אישור ההורים ניתן יהיה למצוא  ●
  

לכל שאלה ניתן לפנות למזכירות הישוב או **

 

פסים מצורפיםט
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 ט"לשנת פעילות תשע

בתנו /מ מקבלים את תנאי הפעילות שפורטו בחוברת ההרשמה ומבקשים לרשום את בננו

 

   : טלפון קווי

 

 שם משפחה

 שם פרטי

 ז.ת' מס

 תאריך לידה

  טלפון סלולארי 'מס

 ל"כתובת דוא

לרבות הפרטים שבנספחים המצורפים לבקשה 
נכונים , הנם מלאים, ")מסמכי הרישום

בתי למידעון \השתתף בני
  ).לא יהיה שימוש בתמונות בפייסבוק

_____________ 

 'א נספח
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לשנת פעילות תשע החינוך הקהילתי משליםטופס הרשמה לפעילות 
מ מקבלים את תנאי הפעילות שפורטו בחוברת ההרשמה ומבקשים לרשום את בננו

 . הקהילתי משלים

 )גם כאשר רושמים אחים(בבקשה למלא טופס נפרד עבור כל ילד 

 :משפחהשם 

 

 :זהות.ת

 

 

  :תאריך לידה

 

טלפון קווי' מס
 

 : של החניך סלולארי

  :כתובת

 

 : של החניךל 

 הורה הורה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לרבות הפרטים שבנספחים המצורפים לבקשה , כי כל הפרטים שמסרנו לעילאנו מצהירים בזאת 
מסמכי הרישום"שיכונו להלן ביחד (זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה 

השתתף בני שבהם ,אנו מאשרים להשתמש בתמונות ממהלך הפעילות
לא יהיה שימוש בתמונות בפייסבוק( ם להורי היישוב

_____________:חתימה     ____________________     

טלפון

טופס הרשמה לפעילות 
מ מקבלים את תנאי הפעילות שפורטו בחוברת ההרשמה ומבקשים לרשום את בננו"אנו הח

הקהילתי משליםלפעילות החינוך 
בבקשה למלא טופס נפרד עבור כל ילד *
 פרטי החניך. 1

 :שם פרטי

 נקבה /    זכר

 : כיתה

סלולאריטלפון ' מס

ל "כתובת דוא

 

  פרטי ההורים. 2

הורה

 

 

 

 

 

 

אנו מצהירים בזאת   .3
זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה 

  .ומדויקים

אנו מאשרים להשתמש בתמונות ממהלך הפעילות  .4
ם להורי היישובלי"דואב\היישובי

  

____________________     : שם מלא
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  בריאות ואישור השתתפות

 

 כיתהמין                      ז             

 .הקהילתי משלים החינוך בפעילות

 : חלקית בפעילות כדלקמן 

 פעילות גופנית 

_____________  

 )'אפילפסיה וכד, סוכרת נעורים

_____________ 

 סוג התרופה                                                תיאור אופן הטיפול

 ) : 'ערכת טיפול וכד, ערכת זריקות

__________________________________________________________ 

  
 

 חתימת הורה       ז              טלפון נייד      

 

 

 נ/  ז 

 'ב נספח
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בריאות ואישור השתתפות הצהרת

  

ז             .ת' מס                     לידה.ת   שם פרטי        

בפעילות להשתתף בתי/מבני המונעות בריאותיות 

חלקית בפעילות כדלקמן / בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה 

פעילות גופנית 
 

 טיולים

_____________לתקופה של____________ י "אישור רפואי שניתן ע

סוכרת נעורים, כגון אסטמה(בתי מגבלה בריאותית כרונית 
_____________לתקופה של____________ י"מצורף אישור רפואי שניתן ע

 : ת את הטיפול התרופתי הזה

 

 

סוג התרופה                                                תיאור אופן הטיפול

ערכת זריקות, משאף(ה בציוד הרפואי הבא /בתי נעזר בכוחות עצמו 

__________________________________________________________

 . לשחות  אינו יודע

  .בתי\ת לפרסם תמונות ש בני

  

ז              טלפון נייד      .ת' מס      תארי ך             שם הורה                

  

טלפון

שם פרטי              שם משפחה

  

 : אני מצהיר בזאת כי 

 מגבלות על לי ידוע לא �

בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה /יש לבני �

 

 פעילות אחרת 

 :תיאור המגבלה

 

  
אישור רפואי שניתן עמצורף       

 

בתי מגבלה בריאותית כרונית /יש לבני �
מצורף אישור רפואי שניתן ע      

ת את הטיפול התרופתי הזה/בתי מקבל/בני �

 

סוג התרופה                                                תיאור אופן הטיפול                     

בתי נעזר בכוחות עצמו /בני �

      __________________________________________________________

אינו יודע/ דע יובתי  /בני �

ת לפרסם תמונות ש בני\אני מאשר �

 

  

תארי ך             שם הורה                           
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-2018את המשכו לשנת הפעילות , אתם מוזמנים לאשר בחתימתכם

להמשיך בהסדר התשלום הקיים במשרדכם ולגבות באמצעותו 
לשנת  משליםההקהילתי בפעילות החינוך 

___________________ 

___________________ 
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 הסדרת תשלום

אתם מוזמנים לאשר בחתימתכם, במידה וקיים במערכת הסדר תשלום

להמשיך בהסדר התשלום הקיים במשרדכם ולגבות באמצעותו , מאשרים למזכירות היישוב
בפעילות החינוך ) 'נספח א(בננו כמפורט בנספח הרישום 

  ):המתאים הסכום את סמנו(

  .לכל מכלול הפעילויות ביישוב, לשנה

  .לכל מכלול הפעילויות ביישוב, לשנה

  .הפעילויות ביישובכל מכלול ל, לשנה

  .₪ 200 בסך תשלום סמלי שנתי

___________________: תאריך  _________________

___________________: תאריך  _________________

טלפון

  

  

 

במידה וקיים במערכת הסדר תשלום
 :כמובא להלן, 2019

 

מאשרים למזכירות היישוב, מ"אנו הח
בננו כמפורט בנספח הרישום /את השתתפות בתנו

( בסך 2018-2019הפעילות 
  

לשנה₪  550 -' גשכבה  �

לשנה ₪ 990 -' ח- 'דשכבות  �

לשנה ₪ 550 - 'י-'טשכבות  �

תשלום סמלי שנתי ב"י-א"ישכבות  �
 

 

 

_________________: חתימת הורה
 

  
_________________: חתימת הורה
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