
 

 

 

 

ו"תשעאלול'ח
2016ספטמבר11

 7201 זתשע" -נוהל הרשמה / ביטול פעילויות מחלקת הנוער

 נוהל הרשמה

 :דרכי הרשמה 

  מתבצעת הנוער ותנועות הנוער מחלקת לפעילויות והרשמה התשלוםתשלום מערכת דרך

 .טופסאישורהוריםימולאבמהלךתהליךההרשמה.פיי-מיניבהמקוונת

 הרשמהנקלטתהיאכזושעבורההתקבלאישורתשלום. -

 23:59מועדסיוםההרשמההמחייבהינובתאריךסיוםההרשמההמפורסםבשעה 

 .לאתתאפשרהרשמהאחריתאריךסיוםההרשמהבמיניפייאובמחלקתהנוער 

  לאחר לוודאיום יש לפעילות. הנרשמים רשימת לישובים תפורסם ההרשמה סיום תאריך

 ברשימותהיישוביותכיכלהנרשמיםמופיעיםברשימותהאזוריות.

 לא תתאפשר הרשמה אחרי תאריך סיום ההרשמה במיני פיי או במחלקת הנוער.

-לאחרתאריךסיוםההרשמה

למד"בהישוב)או-מקריםמיוחדיםב .ישלפנות בעלתפקידאחרשיוחלטבישוב(

ל לקבוצות( חלוקה אבטחה, מזון/ הסעות/ )הזמנת: הפעילות מנהלות כל סגירת אחר

 הישוביצור מד"ב הנוער מחלקת עם –קשר השעה האפשרות12:00לאחר ותיבדק

עלפישיקולדעתמנהלתמחלקתהנוערומד"בהישוב. להוספתחניכים,

ס לאחר הנוער למחלקת הפניה ההרשמה /במיניפייגירת  המד"בים ע"י רק תתבצע

 בעליתפקידבישוב.

בתשלוםלישובהרשמהמאוחרתתתבצע והעברתהוראתחיוביישוביתלמחלקה.

 הנחות:

הנחות בפעילויות יינתנו לאחים הנרשמים לאותה הפעילות או רצף של פעילויות באותו החופש 

 לסמינרים ולטיולים.)פסח( ובחופשת הקיץ על פי חלוקה 

 לחניך₪100-מעלזכאיםלהנחה,אחיםהיוצאיםלאותןהפעילויותושעלותהפעילותהיא

 )פעילותאחתאורצףפעילויותכמובחופשתפסח(.

 הנחהתינתןבתשלוםבמיניפייבאותומעמדתשלום)ישלשלםעלכלהפעילויותשלכלל

(,ע"י"הוסףחניך".האחיםבאותותשלום

 מהסכוםהנמוך.15%אחיםתינתןהנחהבסך2בורע

  3עבור בסך הנחה 15%אחיםתינתן ו הנמוך15%מהסכוםהנמוך הסכום נוספיםעל

השני.



 בקיץ:

 בעליתפקידים,מד"מים,מש"צים( אחיםהיוצאיםלסמינריהדרכה)מד"חים,מד"צים,

תינתןהנחהעלעלותהסמינרים.

 מנהיגות(-בעקבותלוחמיםלשלום,ט-פלמ"ח,ח-ו,ז-)דאחיםהיוצאיםלטיולים 



 

 

 

 

 'י"א(-נוהל הרשמה לסמינרי ההדרכה של תנועות הנוער )בוגרי שכבות ט 

אישור ואזורי. יישובי והכשרה מיון מותנהבתהליך תנועותהנוער ההדרכהשל יציאהלסמינרי

השתתפותבסמינריינתןרקלחניךשעברועמדבתהליךהמיון.

מהווהאישוריציאהלסמינריםאינוכרטיסאשראי(בפייאו-מיניהמערכתב,)בכלדרךתשלוםה

 אואינו וגם היישוביים ההדרכה בצוותי החניך לשיבוץ המחלקה או הישוב של התחייבות

האזוריים.

 על ההורים להכיר ולהיות מעורבים בתהליכי המיון כדי להימנע ממצבים לא נעימים.

 

 לפעילויות ונוהל החזרים: הל ביטול הרשמהנו

 

 הנוער מחלקת פעילויות

 הערות החזר מועד הביטול סיבה

ללאסיבה עבודהיומיים שעות48עד

 לפנייציאהלפעילות

100%

עבודהיומיים שעות48פחותללאסיבה

 לפנייציאהלפעילות

איןהחזר

מחלה יציאה24עד לפני שעות

 לפעילות

ימים5רפואיעדישלהעביראישור75%

אחריההודעה

לאהגיעלפעילותחניךהרשום מחלה

 לפעילות

ימים5ישלהעביראישוררפואיעד 50%

אחריההודעה

במהלך עזיבה

הפעילות

יידועאיןהחזרמשמעת לאחר יתבצע החניך פינוי

ההוריםעלידיההוריםועלחשבונם

במהלך עזיבה

הפעילות

איןהחזרמחלה בהתאםפינוי יתבצע החניך

בפעילות הרפואה צוות להוראות

ובתאוםעםההורים

 

 .1 לפעילות יצא שלא אחרותחניך המד"במסיבות דעת חוות בצרוף בכתב בקשה תשלח ,

 .מקרהכזהיבחןלגופושלעניין.naama@eyz.org.ilלמיילמחלקתהנוער

שלאע"פהנוהליועברובכתבלמחלקהלאחרסיוםהפעילותוידונובוועדתבקשותהחזרים .2

חריגיםבתוםהקיץ.
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 ים והשומר הצעירושבבני המ : הנוער תנועותשל  פעילויות

לפי הנהלים המופעים על נהלי הביטול של פעילויות תנועתיות )בני המושבים/השומר הצעיר( הם 

  באתר ובמערכת המיני פיי בהתאם לכל פעילות.אישורי ההורים התנועתיים הנמצאים 

 ביטולים לפעילויות תנועתיות חייבים להגיע למשרד המחלקה כדי שיעברו בצורה מסודרת לתנועות. 

 . דאגו ליידע ישירות את מד"ב הישובכן -על

 

נהליביטולאלההםהנהליםהקובעיםבענייןפעילותתנועתיתארציתאומחוזית–**לתשומתליבכם

 .ואיןבינםלביןנוהלההרשמה/הביטולהמועצתייםדבר

 

 

עדכונים שוטפים לאורך השנה על פעילות מחלקת הנוער ניתן למצוא באתר המועצה, בעדכונים 

 .המתפרסמים בניוזלטר המועצתי ובפייסבוק שלנו

 http://www.eyz.org.ilלהרשמה לניוזלטר ניתן לפנות לאתר 

 

 בברכת פעילות טובה ומהנה,

 הנוערצוות מחלקת 

 )  הרשמה לביטול אחרון מועד ימי7עד

עסקיםלפתיחתהמפעל(

החזרמלא

 ועד להרשמה אחרון ימים3מתאריך

לפתיחתהמפעל

החזר70%עד

בתנאישהודעהנתקבלהבתנועהבאמצעותהרכזבליוויטופס

ביטול+מסמכיםרפואייםואחרים.

החזר40%עדשעותלפניפתיחתהמפעל24ימיםעד3

בתנאישהודעהנתקבלהבתנועהבאמצעותהרכזבליוויטופס

ביטול+מסמכיםרפואייםואחרים.

במקרבוקרהמפעל/איהגעהלמפעל החזר.  אואין רפואיות )נסיבות בלבד חריגים ים

החזר25%נסיבותמיוחדות(עד

במקרים החזר יינתן לא  הנדרשים. המסמכים ובצירוף

אחרים

איןהחזרוכללואיןמקריםמיוחדיםיציאהלפעילותועדסיומה

 חשובות: למד"ב/רכז*הערות הודעה מידית לשלוח יש הילד/ה הגעת אי על שיודעים .ברגע

 יש לא30להשליםאתשליחתהמסמכיםהרלוונטייםבתוך בלעדיהםהבקשה שכן יוםמתחילתהמפעל,

תטופלולאיינתןהחזר.

*יציאתחניךלמפעלמבטלתלחלוטיןאתהאפשרותלקבלתהחזרבעבורהזמןהיחסיבושההבמפעל.כולל

נסיבותרפואיות,חברתיותואחרות.

המפעלולאהחלוץמשמעתחילת-*פתיחתהמפעל

חודשיםמרגעקבלתהחלטתהמזכ"ל3*קבלתהחזרכספיתתבצעעד

http://www.eyz.org.il/

