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 הקדמה: 

 אנו שמחים לפתוח שנת פעילות נוספת בחינוך הקהילתי המשלים במדרשה.

אנו מבקשים  אותם   ,ים של הישובקהילתי מאפיינים ההינו עוגן מרכזי ב  ,משליםההקהילתי החינוך 

 מקיים פעילויות לילדים ולנוער בישוב לאחר שעות הלימודים ובחופשים.  החינוך הקהילתי  לקדם.

פעילויות החינוך מייצרות מקום מפגש וגיבוש לנוער בישוב, מקום לפעילויות מהנות, מעשירות  

 מלא ילדי מחנה טלי.   באופןהשנה יצטרפו  לפעילויות   ומשמעותיות.

גרעינר  דריכים בוגרים,  מבצוות  . משליםההקהילתי  החינוך   רכז, וימןנאסף את הפעילויות מרכז 

מתנועת הנוער )"התנועה החדשה תחת השומר החדש"( וכמו כן צוות של מדריכים ופעילים צעירים 

בעלת   כה בוגרת מדרי  קניגת רותם (. את פעילויות תנועת הנוער מרכזב"י -משכבות י' בגיל תיכון ) 

 ניסיון רב בתנועות הנוער, רותם הגיעה אלינו דרך התוכנית 'דרך הנגב'. 

י"ב יוביל יואב פלג, מדריך בעל היכרות מעמיקה עם היישוב, הילדים, המועצה  -את פעילות שכבות ט 

 והקהילה. 

ת ואפשרויות שמזמן לנו הרבה הזדמנויו  ,ספר "צין"מתחם בית ת בומתרחשתנועת הנוער  פעילות  

ב,  "י- שייך לשכבות ט' דפועלים במרחב הגנים שני מועדוני נוער, האח , במקביל .לאופי הפעילות  רבות

 ח'.  - והשני לשכבות ז'

צבים בפני אתגר הקורונה, אנו נפעל לאורך השנה בהתאם להנחיות משרד הבריאות  יהשנה אנו נ 

היישובי. נפעל על מנת לקיים פעילות הכוללת מפגשים בין אישיים ככל הניתן  ובשיתוף הוועד וצח"י  

 וכאשר נצטרך נציע חלופות של מפגשים מקוונים. 

 מאחלים שתהיה לכולנו שנה מהנה, משמעותית ובטוחה. שנה מלאה בפעילויות וחוויות. 

 שנה טובה מצוות החינוך הקהילתי. 

 

 

 :בחוברת

 3עמוד   –  שכבותפירוט עיקרי הפעילות לפי  

 8עמוד    –עלויות הפעילות  

 9עמוד   –נהלי השתתפות  

 11עמוד  –  טפסי הרשמה

 12עמוד   –הצהרת בריאות  

 13עמוד   – טפסי תשלום 
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 פירוט עיקרי הפעילות לפי שכבות: 

   - ב' -שכבות א'

 .  יישובה באירועי לשכבות הצעירות יתקיימו פעילויות בחגים ו

 ידי שכבות הגיל הבוגרות יותר הפועלות במסגרת החינוך הקהילתי. יות יתקיימו על ו הפעיל

 . ב' אין צורך בהרשמה שנתית או תשלום לפעילויות החינוך הקהילתי-לשכבות א'

 החינוך הבלתי פורמלי. ניהולו של  ב' הינו תחת  -צהרון א'

 

   -ג' שכבה

זו חשוב לנו לשים דגש על  שנת הפעילות הראשונה של השכבה במסגרת פעילות קבועה בישוב. בשנה 

וצתי והרגלים של  הכרות עם עולם הפעילויות החברתיות ותנועת הנוער. ליצור חיבור וגיבוש קב

 התנהלות בקבוצה. המטרה היא להכין אותם לשנת הפעילות הראשונה המלאה בתנועה.   

 והכנה לכניסה לתנועת הנוער.  שייכות למקום  ,גיבוששנת  מטרת השנה:

בפעילויות יכירו הילדים  ,לאורך השנה יתקיימו פעילויות קבועות לילדי השכבה   פעילויות קבועות:

את הקבוצות ידריך  יחוו פעילויות מהנות, מגבשות וערכיות. . את עולם הפעילויות במסגרת התנועה

 יום ושעה קבועים ליום הפעילות יפורסמו בקרוב.מדריך.ה מהצוות הבוגר. 

 .ובאירועי הישוב פעילויות שיא בחגיםלשכבה ג', יתקיימו    פעילויות שיא:

 

   - ד' שכבה

עילויות גם  פ ראשונה אשר הינה באופן רשמי במסגרת התנועה וכוללת בנוסף לשנת פעילות 

 עים, טיולים ומחנות של תנועת הנוער המועצתית והארצית. ובאיר פות תהשת

. התמקדות בערכי רעות, גיבוש קבוצה, וכוחה של  והכרות עם התנועה שנת חברות מטרת השנה:

וקבלה לתנועה, טיול ראשון הכולל קבוצה. כמו כן התמקדות בהתחלות חדשות: חג מעלות ראשון  

 התנועתיים השונים. ת ראשונה באירועים  ולילה בשטח והשתתפ 

אותם  קבוצות  שלוש ב 15.00בשעה  בימי שלישייתקיימו  נוערה תנועת  פעילות  פעילויות קבועות:

בהדרכת   נוספתאחת לחודש תעבור השכבה פעולה  רים בליווי מדריך בוגר.  יידריכו מדריכים צע 

 מדריך.ה מהצוות הבוגר. 

)בעיקר   לאורך השנה ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא של התנועה בישוב פעילויות שיא:

וכן בטיולים ואירועים של המועצה )חג מעלות, מחנה פסח, מחנה קיץ   יישובייםבחגים(, בטיולים 

 . בהרשמה נפרדת ועוד( 

 בחודש יולי תתקיים קייטנה לשכבות ד' עד ו' )הרשמה ותשלום בנפרד(.   פעילויות קיץ:
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   -  ה' שכבה

מקומי בקבוצה. בשנה זו נתמקד בהתנהלות בתוך הקבוצה, במקומו של היחיד   מטרת השנה:

 בקבוצה, בכוחה של הקבוצה ובערכים של קבלת השונה. 

קבוצות אותם   תי בש 15.00בשעה  בימי שלישייתקיימו נוער ה פעילות תנועת   פעילויות קבועות:

בנוסף לתנועה  אחת לחודש תעבור השכבה פעולה  ידריכו מדריכים צעירים בליווי מש"צ משכבה י"ב.

   בהדרכת מדריך.ה מהצוות הבוגר. 

לאורך השנה ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא של התנועה בישוב )בעיקר   פעילויות שיא:

ל המועצה )חג מעלות, מחנה פסח, מחנה קיץ  בחגים(, בטיולים יישוביים וכן בטיולים ואירועים ש

 . בהרשמה נפרדת ועוד( 

 בחודש יולי תתקיים קייטנה לשכבות ד' עד ו' )הרשמה ותשלום בנפרד(.   פעילויות קיץ:

 

   - ו' שכבה

: באחריות על  תשנת אחריות ומשימה. בשנה זו נתמקד באחריות אישית וקבוצתי  מטרת השנה:

 עצמי, על הקבוצה ועל הסביבה.  

אותם  קבוצות לוש בש 16.30בשעה  בימי שלישייתקיימו נוער ה פעילות תנועת   פעילויות קבועות:

אחת לחודש תעבור השכבה פעולה בנוסף   י"א בליווי מש"צ משכבה י"ב.י' וידריכו מדריכים משכבה 

   לתנועה בהדרכת מדריך.ה מהצוות הבוגר.

 במסגרת הפעילות נשלב גם עשייה למען הקהילה והיישוב. 

לאורך השנה ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא של התנועה בישוב )בעיקר   פעילויות שיא:

בחגים(, בטיולים יישוביים וכן בטיולים ואירועים של המועצה )חג מעלות, מחנה פסח, מחנה קיץ  

 . בהרשמה נפרדת ועוד( 

 בחודש יולי תתקיים קייטנה לשכבות ד' עד ו' )הרשמה ותשלום בנפרד(.   פעילויות קיץ:
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 שנת מצווה -  שכבה ז'

 שנת המצווה מורכבת משיתוף פעולה של בית הספר, החינוך הקהילתי והורי השכבה. 

אנו כצוות החינוך הקהילתי רואים חשיבות רבה בתכנון משותף של המטרות, התכנים והערכים  

טיולים, ופעילויות  ף פעולה. כחלק מהשנה יעברו החניכים גם משימות, ובשנה זו ונעבוד בשית 

 שובית וחלקם ברמה המועצתית ובליווי המדריכים. יבהתאם לנושאים שיבחרו. חלקם ברמה הי 

 שנת מצווה. מטרות מדויקות ינוסחו יחד.  מטרת השנה:

אותה   בשתי קבוצות 18.00בשעה  בימי שלישייתקיימו נוער ה פעילות תנועת   פעילויות קבועות:

רותם  .  בנוסף, יהיו פעילויות קבועות אשר יעברו על ידי צעירים, בליווי הגרעינרידריכו מדריכים 

 . ואחריהן פתיחת מועדון  במהלך השנהונטע הגרעינר  המדב"ית  

יערכו פעילויות ומשימות במסגרת שנת המצווה. בין הפעילויות  לאורך השנה   פעילויות שיא:

דתי, 'אמץ אתר' , פעילות ישובית ביום העצמאות, פעילות ל"ג בעומר  המתוכננות: שבת בישוב 

 לשכבות הצעירות ועוד. 

ילדי השכבה בפעילויות שיא של התנועה בישוב )בעיקר בחגים(, בטיולים יישוביים  כמו כן ישתתפו

ה  בהרשמ  ועוד(  טיול חנוכה, טיול פסח, מפעלי הקיץוכן בטיולים ואירועים של המועצה )חג מעלות, 

 . נפרדת

ח' יהיה פתוח במהלך השנה ויהווה מקום למפגש חברתי, לפעילויות - מועדון הנוער ז'מועדון נוער: 

 ולבילוי. המועדון מכיל פינות ישיבה, מטבחון ומשחקים. 

במהלך חודש יולי נקיים פעילויות עשירות ומהנות לילדי השכבה )לרוב פעילות אחת  פעילויות קיץ:

או שתיים בשבוע( וכן יפתח המועדון בערבים. בנוסף יתקיימו כבכל שנה טיולים ופעילויות של  

   המועצה והתנועה בהרשמה נפרדת.

 תהליך ח'  - שכבה ח'

בשכבה ח' אנו מקיימים את " תהליך ח' " תהליך ישובי ומועצתי שעוסק בנושא   מטרת השנה:

 יגות ובנושאים של זהות ובחירות אישיות.  ה מנ

  ה אותקבוצה אחת ב 18.00בשעה  בימי שלישייתקיימו נוער ה פעילות תנועת   פעילויות קבועות:

של מדריך מהצוות  יהיו פעילויות קבועות .  בנוסף, בליווי הצוות הבוגר   משכבה י"א ותידריכו מדריכ 

 ואחריה פתיחת מועדון. הבוגר 

מהלך השנה ניזום יחד עם הילדים פרויקטים שיכניסו כסף שבעזרתו תתכנן הכיתה את מסיבת  ב

 הפרידה מבית ספר צין. 

 לקהילה בישוב. במהלך השנה ישתלבו הילדים בפעילויות של מעורבות ותרומה  
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במסגרת התהליך השכבתי ביישוב וכן פעילויות  לאורך השנה יערכו פעילויות  פעילויות שיא:

 .  מועצתיות

כמו כן ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא של התנועה בישוב )בעיקר בחגים(, בטיולים יישוביים 

בהרשמה   ()חג מעלות, טיול חנוכה, טיול פסח, מפעלי הקיץ ועודוכן בטיולים ואירועים של המועצה 

 . נפרדת

תי, לפעילויות ח' יהיה פתוח במהלך השנה ויהווה מקום למפגש חבר- מועדון הנוער ז'מועדון נוער: 

 ולבילוי. המועדון מכיל פינות ישיבה, מטבחון ומשחקים. 

במהלך חודש יולי נקיים פעילויות עשירות ומהנות לילדי השכבה )לרוב פעילות אחת  פעילויות קיץ:

או שתיים בשבוע( וכן יפתח המועדון בערבים. בנוסף יתקיימו כבכל שנה טיולים ופעילויות של  

 מה נפרדת.  המועצה והתנועה בהרש 

 

 פים "טרומ  –שנת הכנה להדרכה    - ט' השכב

שובי ומועצתי כהכנה לשנת הדרכה או פעילות התנועה יבשכבה ט' מתקיים תהליך י  מטרת השנה:

זו היא שנה מיוחדת של פעילות מעשירה וכן השתתפות פעילה ותרומה לפעילויות   כשכבה בוגרת.

   השיא בישוב ובמפעלי התנועה.

בקבוצה אחת   בהמשך( יימסרו שעה  התנועה תתקיים אחת לשבוע )יום ו פעילות  פעילויות קבועות:

בנוסף יהיו פעולות אותם ידריכו חיילי פרק  תודרך על ידי גרעינר ומדריכה משכבה י"ב.   אשר

 המשימה אחת לחודש. בסוף הפעולות ייפתח המועדון. 

וכן  ובמועצה  לאורך השנה יערכו פעילויות במסגרת התהליך השכבתי ביישוב  פעילויות שיא:

 .  וטיולים ומסעות בחגים )בהרשמה נפרדת(  סמינרים של התנועה

וישולבו כחלק מארגון  בטיוליםוכמו כן ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא של התנועה בישוב,  

 אירועים אלו.  

ויהווה מקום  )בעיקר בסופי שבוע(  יהיה פתוח במהלך השנה   י"ב- ט'מועדון הנוער מועדון נוער: 

פונג  -, טלוויזיה, שולחן פינגמועדון מכיל פינות ישיבה, מטבחוןלמפגש חברתי, לפעילויות ולבילוי. ה

 . ומשחקי קופסה

 פעילויות קיץ: 

 סמינר ארצי לקראת הדרכה ופעילות בתנועה. 

וכן יפתח המועדון בערבים. בנוסף יתקיימו   שיא במסגרת הישובלך חודש יולי נקיים פעילויות במה

 .  ת של המועצהכבכל שנה טיולים ופעילויו
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   י"ב-שכבות י'

שכבות הנוער הבוגרות של הישוב מלוות על ידי מדריך נוער. המטרה שלנו היא ליצור מפגשים  

פי צרכיו. ליווי  על חברתיים, מגבשים לקבוצת הנוער ביישוב, לצד ליווי פרטני לכל נער או נערה 

למדריכים, ליווי למציאת תעסוקה, ליווי לקראת גיוס/שנת שירות או שירות לאומי וכן ליווי  

 שאים אישיים של גיל ההתבגרות.בנו

 ורלוונטיים במהלך השנה יתקיימו פעילויות במועדים חשובים וסביב נושאים חשובים  פעילויות:

 לפי קבוצת הגיל. 

מועדון הנוער יפתח בעיקר בסופי שבוע ובחופשים. המועדון מהווה מקום מפגש ובילוי   מועדון נוער:

 צתיות, וליווי פרטני. ו קב וגם מקום בו מדריך הנוער מקיים פעילויות 

 פעילויות שיא:  

יות במסגרת תנועת הנוער כוללות טיולים בסוכות, חנוכה ובקיץ לצד כנסים למדריכים  ו פעיל 

 ופעילים במהלך השנה. 

 שוביות.יבנוסף יתקיימו לאורך השנה פעילויות מועצתיות וי 

נתמקד במציאת תעסוקה לבני הנוער על ידי עזרה במציאת מקומות    במהלך הקיץ פעילות קיץ:

מועדון הנוער יהיה פתוח מספר פעמים בשבוע במהלך חודש יולי  עבודה, לצד קורסים וסדנאות. 

 בנוסף יתקיימו מספר אירועי שיא וטיולים בישוב ובמועצה. ו

 

 כלליות:  פעילויות 

ם הישוב בנוסף לטיולי השכבה  מטע לשכבות השונותמהלך השנה יצאו טיולים ב   –טיולים   •

 . והמועצה

בדומה לשנה שעברה במהלך  השאיפה הינה לקיים טיול מדרשה רב שכבתי  – טיול מדרשה 

 אחד מסופי השבוע. השנה ב

יתקיים אירוע שיא במסגר פעילויות בתנועה. פעולה /   –לפחות  חודשיים ל אחת  –אירועי שיא   •

הפנינג / טיול או הפעלה רב שכבתית במסגרת הפעילויות. לרוב אירועי השיא יהיו בסמוך  

 כך למשל מתוכננים אירועים בחנוכה, פורים, פסח ועוד.  לחגים או אירועים חשובים.

אירועי  ער באופן פעיל בהכוונה הינה לשלב את הילדים והנו  –בחיי הקהילה השתתפות  •

כמו כן אנו מקווים   . כל שכבה תשתלב באחד מאירועי הישוב בארגון, הפעלה או עזרההישוב, 

 ח' פעילויות תרומה לקהילה במסגרת הפעילות השנתית.-ליצור בשכבות ו'

החינוך  הקהילתי נמצא בשיתוף פעולה עם בתי הספר במימון והעברת   –כניות מניעה  ות •

תכנים בנושא מניעה. כאשר המשך ישיר של התכנים בתאום עם בתי הספר יעבור במהלך  

 חלק מהפעילויות. 
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הינה שיתוף פעולה של החינוך הקהילתי, ועד    –תכנית "כולנו בשפה משותפת"   –בית ספר צין   •

כנית  עוברים החניכים, ההורים והצוות הנחיה וסדנאות  ורת התההורים ובית הספר.  במסג

בשעות בית הספר ובהמשך בנוסף לשיעורים בכיתות יעברו תכנים משלימים בנושא  

 בפעילויות שמעביר הצוות הבוגר לחניכים.

תכנית שעדיין בשלבי תכנון, אך הכוונה לשלב תכנים להורים   – התיכון לחינוך סביבתי   •

ול בית הספר ובמימון משותף. בנוסף, מדריך הנוער פועל ברמה הפרטנית  וחניכים בתאום מ 

 של הגורמים במועצה ובתיכון.   י ובליוווהקבוצתית בנושאים מול הנוער בתיאום  

. פעילות הפגתית לילדי  הקורונהשיתוף פעולה של החינוך הקהילתי עם בית ספר צין בתקופת  •

אותה יעבירו מדריכי החינוך הקהילתי. פתיחת מרכזי  שעדיין לא חזרו לספסל הלימודים צין 

 . למידה

המדריכים שלנו יגיעו לתיכון האזורי להכיר את הילדים, נדאג להגיע אל   –תיכון האזורי   •

 הילדים וליזום פעילויות. צוות שלנו יצא לטיולים של התיכון להעמקת הקשר הבין אישי. 

 

 עלויות

, הכוונה היא  פות במהלך השנה ביישובת השנתית כולל את הפעילויות השוטם על הפעילוהתשלו

לפעולות המועברות בימי שלישי על ידי המד"צים ולפעילויות נוספות בישוב המועברות על ידי הצוות 

 הבוגר במהלך השנה, למועדוני הנוער ולפעילויות השיא בישוב. 

מיוחדות הכוללות עלויות מיוחדות, במסגרת הישוב,  פעילויות שיא וטיולים,  חשוב לציין, כי 

 .ידרשו הרשמה בנפרד ותשלום נוסף   –המועצה או התנועה 

ילדים אשר אינם רשומים לפעילות השוטפת של החינוך הקהילתי יצטרפו לטיול בתוספת תשלום, 

צורך בליווי הורה  על בסיס מקום פנוי, פגישת תיאום ציפיות מוקדמת עם ההורים, ובמידת ה

 . בפעילות על פי הנחיות רכז החינוך הקהילתי

התשלום עבור הפעילויות משמש לשכר אנשי הצוות, ליווי והכשרת המדריכים, קניית ציוד, תחזוקת  

 מבני הנוער ומימון הפעילות השוטפת במהלך השנה. 

הוועד המקומי ומועצה  תקציב פעילויות הנוער מורכב בחלקו מתשלומי ההורים בפועל, תמיכה של 

 אזורית רמת נגב. 
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 עלויות לפי שכבות הגיל 

 כרגע אין פעילות סדורה לשכבה, כשתתחיל הפעילות נפרסם תוכנית ועלות   –ג' שכבה  •

 , לכל מכלול הפעילויות ביישוב. לשנה  ₪ 990 -'  ט-ד' שכבות  •

 ₪ לכל מכלול פעילויות היישוב  300 – שכבה י'  •

 . ₪ 200  בסך תשלום סמלי שנתיב "י- א"ישכבות   •

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

 בכל מקרה של תקלה בחיוב יש לפנות למזכירות היישוב.  •

 .  השוטפת הפעילות  עבור הינו המצוין התשלום  •
 בנפרד  הפעילות עלות, כנהוג, הפעילות לפני תפורסם, וכדומה השתלמויות, מחנות, טיולים עבור •

   .ובנוסף

 בברכת שנה פורייה, מעצימה ומהנה.

  , משליםהחינוך הקהילתי ה מנהל  –אסף נוימן 

 ההנהלה הציבורית לחינוך, 

 וועד הישוב
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 הקהילתי משליםנהלי השתתפות בפעילות החינוך 

כוללת את הפעילויות במסגרת תנועת הנוער )פעולות   ,בישוב משליםההקהילתי פעילות החינוך  
פעילויות   שבועיות נוספות בהתאם לגיל הילד, -שבועיות וטיולים(, פעילויות שבועיות או דו 

וכל פעילות אחרת או  מועדון נוער  פעילויות במסגרת   ם המועצה היוצאות במסגרת הישוב, טעמ
 . משליםה הקהילתי יוזמים הילדים ואנשי צוות החינוך  םאות ,אירוע

 

 תנאי הצטרפות  .1

כרוכה בחתימת הורים על   משליםהחינוך הקהילתי אישור הצטרפות והשתתפות בפעילות  ●
 בסוף(.  פת חוברת הרשמה )מצור

. רישום לאחר מועד זה, יחויב בתשלום הרשמה מאוחרת  31/12/20ההרשמה תסתיים בתאריך   ●
 ₪ אשר לא יוחזר. 50בסך 

 

 לוחות זמנים וחופשות   .2

יוני +  –תתקיים במהלך אחד עשר חודשים:  ספטמבר  קהילתי משליםפעילות החינוך ה ●
 , בעלות נפרדת פעילות ייעודית בחודש יולי המותאמת לחופש הגדול

 אוגוסט.    -במהלך חודש יוני יפורסם לוח פעילויות לחודשי יולי ●

, לא  ולמספר מצומצם של פעילויות  יוליםטה, לתנועה פרט למחנות הקיץ של    –בחודש אוגוסט   ●
, חודש אוגוסט יוקדש להכנת הפעילות  הקהילתי משליםתתקיים פעילות שוטפת של החינוך 

 לשנה הבאה.  
 

 - תשלום  .3

ת בפעילות החינוך הקהילתי כרוכה בתשלום כמפורט מעלה. התשלום על הפעילות השנתית  והשתתפ 

כולל את הפעילויות השוטפות במהלך השנה ביישוב, כולל פעילויות התנועה, המועדונים ופעילויות 

נוספות במהלך השנה. חשוב לציין, כי טיולים, ופעילויות שיא מיוחדות, במסגרת הישוב, המועצה או  

 ידרשו הרשמה בנפרד ותשלום נוסף    –עה התנו

   לא יתאפשר תשלום חלקי עפ"י חודש   •

  במקרים חריגים בהם ההצטרפות לפעילות חלה בשלב מאוחר של השנה יידון המקרה על ידי רכז •
 .החינוך ונציג הוועד

 הפסקת הפעילות בחינוך הקהילתי  •
 

 

יש ביטוח אלמנטרי שכולל את כל הפעילויות. ביטוח תאונות אישיות    יישוב ל - ביטוח הילדים  .4

אשר הוחל לכלל תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך ותקף גם עבור   טתשע"

 פעילויות הועד. 
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 - הגעת וחזרת הילדים לפעילות .5
ככלל,    הינה באחריותם הבלעדית של ההורים.  ,ההגעה של הילדים וחזרתם הביתה בסיום הפעילות

הפעילויות מתחילות ומסתיימות במדרשה בנקודת מפגש שתקבע מראש, למעט מקרים מיוחדים 
  עליהם תצא הודעה מסודרת להורים.

 

 הפסקת פעילות והחזרים כספיים  .6

 ומזכירות הישוב.   למנהל החינוך הקהילתי משלים בהודעה בכתב הפסקת פעילות תתבצע רק  ●

. הפסקת פעילות עד לתאריך זה תזכה במחצית  25.2.2021הפסקת פעילות אפשרית עד לתאריך   ●
נתן  יי זה  החזר    החזר כספי עבור ביטול ההשתתפות.   יינתן העלות השנתית. לאחר תאריך זה לא  

ובאישור מנהל החינוך הקהילתי ונציגי הועד. בכל מקרה ההחזר    לאחר בחינת נסיבות המקרה
 העלות השנתית   מגובה  50%לא יעלה על  

עקב התנהגות אלימה    ,ועד הישוב שומר לעצמו את הזכות להודיע על הפסקת הפעילות של ילד ●
 ופוגענית של הילד או של הוריו. 

 

 - יציאה לטיולים / מחנות ופעילויות חוץ יישוביות .7

בתפוצת  פרסום אודות פתיחת הרשמה לפעילויות ייערך בפעולות עצמן, באתר היישוב,  ●
 או במידעון השבועי.   , בהודעות טקסטהדוא"ל

  במידה ואינכם מקבלים מיילים מהחינוך הקהילתי, נא לשלוח מייל לכתובת  ●

asafn40@gmail.com    . 

תתאפשר הרשמה לאחר   לא, בלבד עד לתאריך המפורסם –הרשמה לפעילויות חוץ יישוביות  ●
 בלבד.   החינוך הקהילתי מנהלתאריך סיום ההרשמה. אישורים חריגים יינתנו על ידי 

מזכירות הועד המקומי, לא יתקבל  פיי ובמקרים חריגים בדרך אתר מיניהרשמה לטיול נעשית   ●
 תשלום עבור פעילות ללא אישור הורים חתום ומלא.  

 פיי )קישור ישלח לפני הפעילויות(.  מיני   באתראת אישור ההורים ניתן יהיה למצוא   ●

שלא נרשמו לחינוך הקהילתי ורוצים לצאת לטיול או מחנה מתבקשים לשלם עלות   חניך.ה ●
נפרדת ובמידת הצורך להגיע להיכרות עם צוות המדריכים. במקרים מסוימים רשאי רכז  

 החינוך הקהילתי לבקש מההורים ללוות את הילד במהלך הטיול. 
 

 **הילתי משליםהחינוך הק  למנהללכל שאלה ניתן לפנות למזכירות הישוב או **
 
 
 

 . לחינוך הקהילתי משליםטופס הרשמה   -טפסים מצורפים: 

 . הצהרת בריאות  -                              

 . הסדרת תשלום למזכירות, במידה ויש  -                              

 . הוראת חיוב בכרטיס האשראי  -                              
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 תשפ"א לשנת פעילות  החינוך הקהילתי משליםטופס הרשמה לפעילות  

אנו הח"מ מקבלים את תנאי הפעילות שפורטו בחוברת ההרשמה ומבקשים לרשום את בננו/בתנו  
 .  הקהילתי משליםלפעילות החינוך  

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

 . פרטי החניך 1

 :משפחהשם 

 

 : שם פרטי

 ת.זהות: 

 

 זכר  /  נקבה  

   :תאריך לידה

 

 כיתה:  

  מס' טלפון קווי:  

 

 :  סלולארי של החניךמס' טלפון 

   :כתובת

 

 : של החניך כתובת דוא"ל 

 

 . פרטי ההורים 2

 הורה  הורה  

 שם משפחה 
 
 

 

 שם פרטי 
 
 

 

 מס' ת.ז 
 
 

 

 תאריך לידה 
 
 

 

 מס' טלפון סלולארי 
  

 כתובת דוא"ל 
  

   כתובת 

לעיל, לרבות הפרטים שבנספחים המצורפים  אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים שמסרנו  .3
לבקשה זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה )שיכונו להלן ביחד "מסמכי הרישום"(, הנם  

 מלאים, נכונים ומדויקים.
בתי למידעון  \השתתף בני שבהם ,אנו מאשרים להשתמש בתמונות ממהלך הפעילות .4

 לא    /    כן   (.נות בפייסבוקם להורי היישוב )לא יהיה שימוש בתמו דוא"ליב\היישובי
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לפרסום ברשתות  בתי \אנו מאשרים להשתמש בתמונות ממהלך הפעילות, שבהם השתתף בני .5
 חברתיות )פייסבוק, אינסטגרם ורשתות דומות(.    כן   /   לא 

 חתימה:_____________   שם מלא: ____________________      

 חתימה:_____________   שם מלא: ____________________      

 בריאות ואישור השתתפות הצהרת

 

 מין                   כיתה    מס' ת.ז                                   ת.לידה   שם פרטי             שם משפחה 

 אני מצהיר בזאת כי :  

הקהילתי   החינוך  בפעילות להשתתף  בתי/מבני  המונעות בריאותיות מגבלות על  לי  ידוע לא ❑
 . משלים

 יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה / חלקית בפעילות כדלקמן :   ❑
 פעילות גופנית  

 

 פעילות אחרת   טיולים 

 תיאור המגבלה:

 

 

 אישור רפואי שניתן ע"י ____________ לתקופה של_____________ מצורף       

 יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית )כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכד'(  ❑

תיאור המגבלה:  

 __________________________________________________________ 

_________________________________________________ __________________

 ___ 

 מצורף אישור רפואי שניתן ע"י____________ לתקופה של_____________ 

 בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה:   ❑
 
 

 

 סוג התרופה                                                תיאור אופן הטיפול                      

 בני/בתי נעזר בכוחות עצמו /ה בציוד הרפואי הבא )משאף, ערכת זריקות, ערכת טיפול וכד'( :   ❑

      __________________________________________________________ 

 
 

     ז /  נ 
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 יודע / אינו יודע  לשחות.  בני/בתי   ❑

 אני מאשר לבני/בת להכנס למים במסגרת טיולים ופעילויות  ❑

 .  רכב על אופניםבני/בתי  יודע / אינו יודע  ל ❑
 
 

    

 חתימת הורה         מס' ת.ז              טלפון נייד            תארי ך             שם הורה                           

 

 
 

    

 חתימת הורה         מס' ת.ז              טלפון נייד            תארי ך             שם הורה                           
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 הסדרת תשלום

 

במידה וקיים במערכת הסדר תשלום, אתם מוזמנים לאשר בחתימתכם, את המשכו לשנת הפעילות  
 , כמובא להלן:2020-2021

 

אנו הח"מ, מאשרים למזכירות היישוב, להמשיך בהסדר התשלום הקיים במשרדכם ולגבות  
הקהילתי  באמצעותו את השתתפות בתנו/בננו כמפורט בנספח הרישום )נספח א'( בפעילות החינוך 

 (: המתאים הסכום את  סמנו) בסך 2020-2021לשנת הפעילות   משלים ה
 

 ₪ לשנה  550 -שכבה ג'  ❑

 לשנה   ₪ 990 -'  ט-שכבות ד'  ❑

 ₪ לשנה  300' שכבה י  ❑

 ₪.  200י"ב תשלום סמלי שנתי בסך  - שכבות י"א ❑
 

 

 

 תאריך: ___________________  חתימת הורה: _________________ 

 

 
 תאריך: ___________________  _________________ חתימת הורה:  

 

 

 

mailto:vaad@mbg.org.il


 
 

 ישוב קהילתי ברמת הנגב  -מדרשת בן גוריון 

 גוריון -ועד מקומי מדרשת בן 

 8499000מדרשת בן גוריון  מיקוד  184ת.ד 

 vaad@mbg.org.il , דוא"ל: 6532189-08פקס:    6532124-08טלפון: 
16 

 

mailto:vaad@mbg.org.il


 
 

 ישוב קהילתי ברמת הנגב  -מדרשת בן גוריון 

 גוריון -ועד מקומי מדרשת בן 

 8499000מדרשת בן גוריון  מיקוד  184ת.ד 

 vaad@mbg.org.il , דוא"ל: 6532189-08פקס:    6532124-08טלפון: 
17 

 

mailto:vaad@mbg.org.il

