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 חניכים -גתקנון תשלומי הורים תשפ"

 

 תקופתם ותכולתם. וכן חריגים ומעברים שונים. מחיריהם, ,מסלולי ההרשמות למפעלי התנועההסדרת  -מטרות .1
 

 -הגדרות .2

 התורני לאומי בא"יעזרא תנועת הנוער  -התנועה

 תשלומים המשולמים על ידי ההורים עבור השתתפות בפעילות של התנועה -תשלומי הורים

 '.ט-פעיל בסניף בכיתה ג'-חניך

 אביו ו/או אימו של החניך-הורה

 מסלולי הרשמות שונים עבור השתתפות במפעל 3 -מסלולים

 התנועהעבור כל מפעל יש מועד הרשמה שמפורסם באתר  -מועדי הרשמה

 לא כולל  שישי, שבת, ערבי חג, חג, חול המועד, בחירות פורים ותשעה  באב -ימי עסקים

 

 -פירוט מסלולים .3
  -עזראים .א

 מסלול הרשמה הכולל הרשמה שנתית למפעלים להלן בהנחה משמעותית תיאור:

 : זמן הרשמה
 : בזמן ההרשמה למסע סוכותמסלול מורחב -עזראים א
 ום ההרשמה למסע טו בשבטהחל מיום לאחר מסע סוכות ועד סימסלול רגיל:  -עזראים ב

 שנת תשפ"ג תחשב כשנת מעבר ולכן יחולו בו האופציות הבאות: מה כלול:
המפעלים הבאים: תכלול את הרשמה  בזמן ההרשמה למסע סוכות  מסלול זהמי שנרשם ל הרשמה במועד ההרשמה למסע סוכות:. 1

מסע גרעין וסמינריון  -לכיתות ט' המסלול כולל בנוסף .פ"ד ומסע סוכות פסח, מחנות קיץ , מסעמסע ט"ו בשבט מסע סוכות פ"ג,
מסעות  2ח' המסלול כולל בנוסף את מסע חב"ס )יש לשים לב שאפשרות זו כוללת -לכיתות ו' .ואינו כולל מסע סוכות פ"ד הכשרה
 סוכות(

תכלול את הרשמה  ההרשמה למסע סוכות לאחר סיום מסלול זהמי שנרשם ל -. הרשמה לאחר מועד ההרשמה למסע סוכות2
מסע גרעין וסמינריון  -. לכיתות ט' המסלול כולל בנוסףפ"ד המפעלים הבאים:  מסע ט"ו בשבט, מסע פסח, מחנות קיץ ומסע סוכות

מסע סוכות ח' המסלול כולל בנוסף את מסע חב"ס )יש לשים לב שאפשרות זו כוללת -לכיתות ו' .ואינו כולל מסע סוכות פ"ד הכשרה
 אחד בלבד(

 

 מסלול זה מקנה הנחה משמעותית עבור המפעלים,  מחיר:



 

 

 מסעות סוכות( 2מי שנרשם במועד ההרשמה למסע סוכות )כולל מסלול מורחב.  -1עבור אופציה  געלות שנתית לשנת תשפ"

 מפעלים כלולים מחיר שכבה
 סוכות פ"ג, טו בשבט, פסח, מחנה גורים, סוכות פ"ד 1,058 ד-עלות מפעלים ג
 סוכות פ"ג, טו בשבט, פסח, מחנה צופים, סוכות פ"ד 1,313 עלות מפעלים ה
 סוכות פ"ג, טו בשבט, פסח, מסע חב"ס, מחנה צופים, סוכות פ"ד 1,411 עלות מפעלים ו
 סוכות פ"ג, טו בשבט, פסח, מסע חב"ס, מחנה סיירים, סוכות פ"ד 1,539 ח-עלות מפעלים ז
 סוכות פ"ג, טו בשבט, פסח, מסע גרעין, סמינריון הדרכה 1,615 עלות מפעלים ט

   
 

 מי שנרשם לאחר סיום ההרשמה למסע סוכות )לא כולל מסע סוכות פג( -2עבור אופציה  געלות שנתית לשנת תשפ"

 מפעלים כלולים מחיר שכבה
טו בשבט, פסח, מחנה גורים, סוכות פ"ד  961 ד-עלות מפעלים ג  
טו בשבט, פסח, מחנה צופים, סוכות פ"ד  1,216 עלות מפעלים ה  
טו בשבט, פסח, מסע חב"ס, מחנה צופים, סוכות פ"ד  1,313 עלות מפעלים ו  
טו בשבט, פסח, מסע חב"ס, מחנה סיירים, סוכות פ"ד  1,441 ח-עלות מפעלים ז  
 טו בשבט, פסח, מסע גרעין, סמינריון הדרכה 1,517 עלות מפעלים ט

   
 

 הערות:

 עבור כל המפעלים התנועתיים בלבד.התשלום הינו תשלום שנתי ומשולם בתחילת שנה  •
 נתן החזר יחסי.יככל והסניף יצא ליום אחד או שתוצע חלופה או שי -ימים 2מסע פסח הינו לפי חישוב של מסע  •
 אין הנחות אחים.במסלול זה  •
 אינה נכללת במסלול זה. -לעיל מצוינתשאר פעילות שאינה  •
 ביטולים: •

o ההנחה במסלול זה מתקבלת על סמך כך שיוצאים לכלל המפעלים באותה שנה 
o .אין החזר עבור ביטול מפעל יומי 
o שאר המפעליםביטול יציאה ל-  

 עם הרישום תבוטל הנחת המסלול שניתנה -עד חודש מראש ▪
מעלות המפעל  10%תבוטל הנחת המסלול+ -ימי עסקים טרם תחילת המפעל 5לתנאי ועד  בין חודש ▪

 המתבטל
 מעלות המפעל 50%תבוטל הנחת המסלול+-ימי עסקים טרם תחילת המפעל 3-5בין  ▪
 תבוטל הנחת המסלול ואין זיכוי נוסף -ימי עסקים טרם תחילת המפעל 1-2בין  ▪
 .ככל והזיכוי נמוך מהנחת המסלול אין החזר ▪

o כולו יציאה מהמסלול-  
 .פי המפעלים שנשארועל תבוטל הנחת המסלול, ויינתן החזר  ▪
 מעבר אוטומטי למסלול דמי חבר ▪

o חריגיםקישור ועדת מקרים חריגים יכולים לפנות לועדת חריגים  -כמפורט להלן    

 

  

https://forms.monday.com/forms/81bef9da26043ed4e2666d2fa9084e97?r=use1
https://forms.monday.com/forms/81bef9da26043ed4e2666d2fa9084e97?r=use1


 

 

 דמי חבר .ב

 תשלום שנתי עבור חברות בתנועה, המקנה הנחה בהשתתפות במפעלי התנועה.   תיאור:

   בערוצי התנועהכבר היום לאורך כל השנה, נרשמים לכל מפעל בהתאם למועדי ההרשמה המפורסמים   זמן הרשמה:

 כל המפעלים התנועתיים.   מה כלול:

  מחיר:

 מחיר שם המפעל
 375 שנתידמי חבר 

 115 טו בשבט מסע

 115 סוכותמסע 

 230 ימים 2 פסח מסע

 115 פסח יום אחדמסע 

 295 מסע גרעין

 115 מסע חב"ס

 295 מחנה גורים

 595 מחנה צופים

 745 מחנה סיירים

 760 סמינריון

 

 הערות: 

אליהם יוצאים וכן אינו תלוי במועד המפעלים ומחירו אינו תלוי בכמות עבור שנת פעילות, שנתי  התשלום הינו תשלום •
 התשלום

 מסע סוכות פ"ד פ"ג+מסע סוכות ג החברות תכלול את  "בשנת תשפ •
 20%אח חמישי  15%אח רביעי  10%אח שלישי   5%אח שני  -עלבמסלול זה קיימת הנחת אחים.  •
 במסלול זה אין מחויבות יציאה למפעל •
 ביטול המפורטים להלןזמני הביטול של מפעל זה הינם בהתאם לנהלי  •

 

 

 

 

  



 

 

 

 גמיש .ג

 . רשם לכל מפעל ללא תלות במפעלים אחריםי, ניתן להעלות מפעל מסלול הרשמה גמיש תיאור:

 לאורך כל השנה, נרשמים לכל מפעל בנפרד בהתאם למועדי ההרשמה המפורסמים בערוצי התנועה  זמן הרשמה:

 כל מפעל עומד בפני עצמו, תשלום עבורו מקנה השתתפות הו מה כלול:

 לפי עלות המפעל.מחיר המסלול החד פעמי הינו  מחיר:

 מחיר שם המפעל
 220 טו בשבט מסע

 220 סוכותמסע 

 398 ימים 2 פסח מסע

 220 פסח יום אחדמסע 

 430 מסע גרעין

 180 מסע חב"ס

 516 מחנה גורים

 856 מחנה צופים

 1,020 סייריםמחנה 

 1,059 סמינריון

 

 הערות:

 הינם בהתאם לנהלי ביטול המפורטים להלןזמני הביטול של מפעל זה  •
 20%אח חמישי  15%אח רביעי  10%ישי אח של 5%אח שני   -על במסלול זה קיימת הנחת אחים. •

 

 

 תנאי תשלום .4
 תשלומים 12עד  -עזראים

 כמות הימים בפועל של המפעלתשלומים, כל מפעל לפי  10חברות עד  -דמי חבר
 וכו( 1תשלום  -1כמות התשלומים הינה לפי כמות הימים של המפעל )מפעל של יום  -גמיש

 
 ביטול מפעל .5

 
 ככל והתנועה מבטלת את קיום המפעל,  ייתכנו שתי אפשרויות: -ע"י התנועה לביטו .א

 -התנועה הציעה חלופה לקיום המפעל .1
 של המסלול בהתאם לתנאי הביטול -עזראים

 בהתאם לתנאי הביטול של המסלול -דמי חבר
 בהתאם לתנאי הביטול של המסלול -גמיש

 
 התנועה אינה מציעה חלופה .2



 

 

 טבלת עלויות דמי חברבהתאם ליחס  יינתן זיכוי יחסי מהמסלול -עזראים
 יינתן זיכוי -דמי חבר

 יינתן זיכוי-גמיש
 

 ביטול ע"י הורה  .ב
 המפורטים לעיל. ביטול בהתאם לתנאים -עזראים

 המפורטים בגמיש בהתאם לתנאים מפעל ביטולעל דמי החבר אין החזר.  -דמי חבר
 יינתן החזר מלא  -ימי עסקים טרם תחילת המפעל 5ביטול מפעל שיעשה עד  -גמיש

 50%יינתן החזר של  – 5-3ביטול מפעל שיעשה בין היום 
 לא יינתן זיכוי  -ימים טרם תחילת המפעל 1-2ביטול מפעל שיעשה בין 

 דרך פרופיל ההורה/ בשליחת מייל למזכירות התנועה תלהיעשועל הביטול 
 25 של עמלת טיפול ניכוי, זיכוי לכרטיס האשראי/ העברה בנקאית יעשה בככלל זיכוי להורה יהיה ליתרת הורה החניך .ג

 שקלים.
 

 חריגים .6
בכדי לקבל דרגות ההנחה יש למלא טופס הנחה  -קרן ההנחות של התנועה ממשיכה לפעול גם במסלולים אלו -קרן הנחות .א

 טלי על כל פרטיו. דרגת ההנחה תקבע ע"י ועדת ההנחות ותהיה תקיפה לכל מסלול ידיג
   שור לטופס בקשת הנחה לשנת תשפ"גקי

 כל חודש זוגי ףועדת החריגים מתכנסת בסו -ככל וישנן פניות חריגות יש לפנות לועדת החריגים -ועדת חריגים .ב
  קישור לועדת חריגים

 במסלול דמי החבר יפעלו  -סניפי המחר .ג

  

https://forms.monday.com/forms/f04187bc5d44e12b22cfab42ae98837e?r=use1
https://forms.monday.com/forms/f04187bc5d44e12b22cfab42ae98837e?r=use1
https://forms.monday.com/forms/f04187bc5d44e12b22cfab42ae98837e?r=use1
https://forms.monday.com/forms/81bef9da26043ed4e2666d2fa9084e97?r=use1


 

 

 הנחות ודרגות. -א נספח
                          

 האחוזים מתייחסים לאחוז ההנחה מסכום המפעל כפי שמפורסם לעיל.
                                                                                                                                        

 4 3 2 1 דרגות הנחה
 35% 25% 20% 15% עזראים

 דמי חבר
 50% 40% 25% 15% דמי חבר
 אין אין אין אין חד יומי

 30% 20% 15% 10% פסח
 30% 20% 15% 10% גרעין

 50% 40% 25% 15% מחנות וסמינריון
 גמיש

 אין אין אין אין חד יומי
 30% 20% 15% 10% פסח
 30% 20% 15% 10% גרעין

 50% 40% 25% 15% מחנות וסמינריון
 

הנחת 
 דמי חבר רלוונטי לגמיש+ אחים

 אח חמישי אח רביעי אח שלישי אח שני מספר אח
 20% 15% 10% 5% אחוז הנחה

 

  

  



 

 

 השוואת מחירים בין המסלולים -נספח ב

 

 

בין דמי חבר גמישדמי חברעזראים
לעזראים

בין דמי חבר 
לגמיש

בין עזראים לגמיש

490220-270יום אחד
605398-207פסח יומיים

605440-165סוכות +טו בשבט
8358383סוכות+טו בשבט+ פסח

9611,1301,354170224394כולל הכל ג-ד
1,2161,4301,693215263478כולל הכל ה
1,3131,5451,873232328560כולל הכל ו

1,4411,6952,038254343597כולל הכל ז-ח
1,5171,7852,107268322590כולל הכל ט

הפרשיםהשוואת עלות יציאה למפעל


