סגירת הרשמה לשנת הפעילות תשע"א
הורים יקרים שלום רב!
אנו גאים לפתוח את שנת הפעילות ה 55 -של שבט צופי בית הכרם ,ואני שמחים שבחרתם לצרף את ילדיכם
לתנועה .לאחר עבודת תכנון והכנה רבה ,אנו משוכנעים שתהיה שנת פעילות נהדרת ומלאת חוויות.
בכדי שנוכל לקיים את הפעילות הרגילה בשבט ,אנו אוספים מיסי חבר לשנת הפעילות .מיסי החבר לשנה זו
הינם:
 - ₪ 650אח ראשון
 - ₪ 585אח שני
 - ₪ 520אח שלישי
מיסי החבר כוללים את ההוצאות הבאות :ביטוח חניכים )  ₪ 240מתוך הסכום הנקוב( ,ניהול ותחזוק מבנה
השבט )מים ,חשמל ותחזוק שוטף( ,קניית ציוד לפעולות וציוד שוטף לשבט ,הכשרות מקצועיות לצוותי
ההדרכה ,משכורות מרכזים ומדריכים בוגרים ,אירועים שונים )מפקד פתיחה ,הפנינג פורים ,טקסי ימי
זיכרון וכד'(.
מחירי מיסי השבט אינם כוללים טיולים שיהיו תוך כדי השנה ,אליהם ייגבה מחיר בנפרד :טיולי הפתיחה,
טיולי פסח ,יום דרגה ,מחנה קיץ וסמינרים.
בלי תשלום מיסי השבט לא נוכל לקיים את הפעילות בשבט כסדרה ,ועל כן אנחנו מבקשים להקדים
ולהסדיר את התשלום! לא תינתן האפשרות לצאת לטיולי הפתיחה מבלי שיוסדר התשלום.
תאריך סגירת ההרשמה למיסי השבט ולטיולי הפתיחה20/10/10 :
ניתן לשלם בהמחאות בשלושה תשלומים או במזומן )לא ניתן לשלם תשלומים במזומן(.
ישנה האפשרות החלקית לסבסד את העלות .יש להגיש עד תאריך סגירת ההרשמה את טופס הסבסוד .את
טופס הסבסוד ניתן להוריד מאתר השבט )חפשו "שבט בית הכרם" בגוגל( .יש להעביר את טופס הסבסוד
בצירוף תלושי משכורת/תשלומי ביטוח לאומי עדכניים של שני ההורים .טפסי סבסוד ללא צירוף תלושי
משכורות לא יתקבלו!
משפחת שבט בית הכרם מאחלת לכם ולבני ביתכם שנה טובה!
יונתן מטיוס
מרכז בוגר
054-2490032

הנהגת ירושלים – שבט בית הכרם
רח' שלמה צמח  ,21ירושלים טל'054-2440568 ,054-2490032 :

סגירת הרשמה לטיולי הפתיחה
הורים יקרים שלום רב!
בין התאריכים  30 -29באוקטובר )ימים שישי ושבת( ייצא השבט לטיולי הפתיחה.
כיתות ו' עד ח' ייצאו ביום שישי בשעות הצהריים .כיתות ד' וה' ייצאו ביום שבת בשעות הבוקר.
מסלול טיול הפתיחה יהיה מהיישוב שריגים ליאון )לינה לחניכי כיתות ו' עד ח' יום לפני כן בחניון הלילה של
פארק בריטניה( ועד תל עזקה.
מחירי הטיולים הם כדלהלן:
טיול יומיים )ו' עד ח'( – ₪ 200
טיול יום אחד )ד' וה'( – ₪ 100
עלויות הטיול כוללות את ההוצאות הבאות :הסעות ,אבטחה ,רפואה ,ציוד לפעולות ,מזון ,מים לחניון
הלילה ,שירותים כימיים לחניון הלילה ,השכרת רכבי פינוי.
החניכים היוצאים ליומיים יקבלו מזון ,על חניכי כיתות ד' וה' להביא ארוחות קלות מהבית.
הורים יקרים ,אנו נשמח לעזרתכם ,ונשמח שתצטרפו לטיול! אנו נשמח כי הורים יצטרפו לטיול ללא
תשלום נוסף ,עוד עיניים בוגרות תמיד יעזרו לנו להבטיח את שלומם ובטיחותם של הילדים!
הורים ,שבהכשרתם הינם רופאים ,חובשים או מע"רים )עם תעודות בתוקף( ,או לחילופין הורים קצינים
במשטרה בהווה או בדימוס ,יכולים לסייע לנו מאוד באבטחה וברפואה בטיול .הורים שמוכנים להגיע לשמש
במסגרת תפקידים אלו יזכו בהנחה במחיר הטיול.
אנו מבקשים להסדיר בהקדם את תשלום מיסי השבט! לא תינתן האפשרות לצאת לטיולי הפתיחה מבלי
שיוסדר התשלום.
תאריך סגירת ההרשמה למיסי השבט ולטיולי הפתיחה20/10/10 :
ניתן לשלם בהמחאות בשלושה תשלומים או במזומן )לא ניתן לשלם תשלומים במזומן(.
בנוסף ,אנו מבקשים כי בעת סגירת ההרשמה יעבירו ההורים אישור הורים להשתתפות בטיולים .את
האישור ניתן להוריד מאתר השבט )חפשו "שבט בית הכרם" בגוגל(.
ישנה האפשרות החלקית לסבסד את העלות .יש להגיש עד תאריך סגירת ההרשמה את טופס הסבסוד .את
טופס הסבסוד ניתן להוריד מאתר השבט .יש להעביר את טופס הסבסוד בצירוף תלושי משכורת/תשלומי
ביטוח לאומי עדכניים של שני ההורים .טפסי סבסוד ללא צירוף תלושי משכורות לא יתקבלו!
משפחת שבט בית הכרם מאחלת לכם ולבני ביתכם שנה טובה!
יונתן מטיוס
מרכז בוגר
054-2490032

הנהגת ירושלים – שבט בית הכרם
רח' שלמה צמח  ,21ירושלים טל'054-2440568 ,054-2490032 :

