הרשמה והצטרפות
לשנת תשע"ז
ספטמבר  - 2016אוגוסט 2017

 שימו לב לתנאי ההרשמה המוקדמת
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תיאור הפעילויות
קבוצות להתפתחות אישית וחברתית
פעילות הלב של המרכז
מנחים :מנחי קבוצות מוסמכים ,בעלי ניסיון בעבודה עם האוכלוסייה המיוחדת.
מרחב ללימוד ושימוש באסטרטגיות חברתיות ,משוב וחיזוק לקודים חברתיים הולמים ,הדרכה ותיווך רצופים ועקביים,
גילוי ועיבוד סיטואציות אישיות וקבוצתיות ,לימוד התנהגות חברתית מיטיבה ונורמטיבית עם האחר.
התנסות אמיתית בסיטואציות חברתיות ,באמצעות זיהוי היכולות והכישורים של כל חבר/ה בקבוצה.
מסע להתפתחות אישית בראיית האדם כשלם.
הנחיה אינטגרטיבית-הוליסטית ,בשילוב כלי הבעה מגוונים כגון :אמנות ועבודה בחומרים שונים ,תנועה ,מוזיקה,
קלפים הבעתיים ,פסיכודרמה מדיטציה ודמיון מודרך ועוד.

קבוצות קיימות:
קבוצת האפרסק – גילאי  16ומעלה
קבוצת התמר – גילאי  19ומעלה
קבוצת התפוח – גילאי  20ומעלה
קבוצת הדובדבן – גילאי  24ומעלה
קבוצת הרימון – גילאי  24ומעלה
קבוצת המנגו – גילאי  30ומעלה
קבוצת העצמה  - 1גילאי  30ומעלה
קבוצת העצמה  – 2גילאי  30ומעלה

קבוצות חדשות:
"השיר שלנו" – קבוצה חברתית לגילאי 12-16
מנחה :דן הלפרין ,תרפיסט במוזיקה ,מוזיקאי ומנחה קבוצות
הזמנה למסע קבוצתי אחר :מוזיקה כמנוף להעצמה ולחברה ,התנסות בתהליכי העצמה וגדילה דרך חיבורים אל העצמי והאחר,
הלבד והביחד ,הקל והקשה.

"אחים שקופים" – קבוצת תמיכה לאחיות ואחים בגילאי 14-18
מנחה :אריאלה בכר ,מנחת קבוצות מוסמכת בעלת נסיון בעבודה עם האוכלוסייה המיוחדת
מרחב בטוח לאחים של ...מקום מפגש עם אחים נוספים שיכולים להבין את התסכול ,ההתמודדות והתחושה לעיתים להיות
"שקוף או "שקופה" .קבוצת תמיכה בו אתם המרכז .גם לכם מגיע!
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סדנאות ,חוגים וקורסים
כוחו של קול ושיר
מנחה :דן הלפרין ,תרפיסט במוזיקה ,מוזיקאי ומנחה קבוצות
דרך ההקשבה ,הנגינה והשירה האישית והקבוצתית ,נעסוק בחקירה וגילוי עצמי וקבוצתי .נפתח ונרחיב את יכולות הביטוי ,מיומנויות
הקשבה ,רפרטואר ההבעה הרגשית והמודעות.

להקת "קולית" – הרכב ווקאלי
מנחה :לימור בלס ,מורה לפיתוח קול ,גיטרה ופסנתר ,מוזיקאית ויוצרת
מסגרת מקצועית ללימוד שירה בקבוצה ,פיתוח שמיעה וקצב ,בשילוב הופעות במהלך השנה .הצטרפות לאחר מבחן התאמה.

סטודיו לאמנות – העצמה אישית וחיזוק יכולות חברתיות באמצעות האמנות
מנחה :חמדה נתן ,אמנית ,מורה ומרצה בכירה לאמנות
חוויה יצירתית והתנסות אישית ומשותפת בעבודה בחומרים שונים ומגוונים ,כגון :עץ ,אדמה ,ניר ,חמר ,גבס ,עיסות ניר ועוד .דגש על
איכות הסביבה ,מחזור ואקולוגיה .היכרות עם אמנות עתיקה ועם גדולי האמנים בעולם .תערוכות ומכירת עבודות של האמנים.

סטודיו לכושר גופני
מנחה :גליה כהנא ,מורה לחינוך גופני ומחול ,תואר ראשון במחול ,בוגרת וינגייט
פיתוח גוף ,טיפוח וכושר גופני באמצעות אימון מחזורי :חימום ,מתיחות ,תחנות לגמישות ,יציבות ,קואורדינציה ויציבה נכונה .כושר
ואימון בעזרת מכשירים ואביזרים.

להקת מחול – העצמה אישית וחיבור חברתי באמצעות הריקוד
מנחה :גליה כהנא ,מורה לחינוך גופני ולמחול ,תואר ראשון במחול ,בוגרת וינגייט
לימוד מובנה של תנועות וסגנונות ,התנסות חווייתית בריקודי עם ועמים ,מחול ישראלי ,עדות ותרבויות.
הופעות בפני קהל ושתופי פעולה עם המרחב המוזיקלי.

מטבחון  -סדנה חווייתית וחברתית לבישול ,אפייה וכלכלת בית
מנחים :צוות מדריכים ומתנדבים מקצועי ומנוסה במיומנויות הבישול וההדרכה עם אוכלוסיות מיוחדות
פיתוח מיומנויות מטבח בדגש חברתי ושיתופי :הכרת מוצרי האוכל ,הכנת תפריט והכנת ארוחה ,עריכת שולחן ,התארגנות כללית,
נימוסים ושיח חברתי .במהלך השנה מתארחים במטבחון שפים וטבחים אורחים.

קולנוע "עושים סרט"
מנחה :שולמית סונינו ,מרצה לקולנוע ,מפיקת טלוויזיה וקולנוע
מסע אל תוך עולם קסום ומרתק לעשיית סרט :בימוי ,צילום ,הפקה ,איפור ,תלבושות ותסריט .תהליך ההפקה במרכז ,באולפן מקצועי,
באתרים שונים בחוץ .ביק ור בסרטים המצולמים באתרים שונים ומפגש עם אנשי קולנוע וטלוויזיה מתחומים שונים .הפקת פרויקטים
אישיים וקבוצתיים במהלך השנה.

ניהול אישי  -קורס בוקר
מנחה :מיכל עצמון .עוזרת מנחה :רותי טירר
ניהול חיים אישי ,מודעות לעצמי ולסביבתי ,טיפוח אמונה עצמית ,מסוגלות ומימוש עצמי כהכנה לחיים עצמאיים.
למידה תיאורטית ,התנסותית ופעילה ,בנושאי תזונה ,כלכלת בית ,ניהול זמן ,תקציב ,צרכנות וקניות ,טיפוח אישי ואסתטיקה.
הקורס כולל עבודה בתוך ומחוץ למרכז ומיועד לגילאי  20ומעלה.

איכות חיים לגילאי +40
מנחה :אסנת מלניקוב ,מנחת קבוצות מוסמכת ובעלת ניסיון רב בעבודה עם האוכלוסייה המיוחדת
קבלת כלים מסייעים להגדרת איכות חיים ו זיהוי תחומים בחיים בהם מעוניינים בשיפור ובשינוי ,קבלת כלים לצמיחה ולשינוי.

"מי אני" – סדנת אמנות וחקר שורשים
מנחה :אריאלה בכר ,מנחת קבוצות מוסמכת בעלת ניסיון בעבודה עם האוכלוסייה המיוחדת
עוזרת מנחה :רותי טירר
סדנא העוסקת במודעות ,עיצוב ויצירת הסביבה הקרובה והאישית .מסע תחקיר ביוגרפי בעקבות שורשים משפחתיים ואישיים והכרת
העולם סביבנו .עבודה בפיסול ובנייה עם חומרים שונים מהטבע ,כולל תערוכות ושיח קבוצתי.

קבוצת דרמה ותאטרון
מנחה :ורד ברקוביץ – אמנית רב תחומית ויוצרת בעלת תואר בהנחיה והוראה
תאטרון רחוב ,דרמה ושילוב אמנויות הבמה :רכישת כלי משחק ,הרחבת הביטוי וההבעה בקול ,בגוף ובתנועה .למידת טקסטים
ומיומנויות תאטרליות ובניית תפקידי משחק ,מפגש חוויתי ומשחרר.
*( פתיחת כל החוגים והקבוצות מותנית במינימום נרשמים.
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אירועים חברתיים
מתפרסמים בלוח פעילויות חודשי
באתר האינטרנט ונשלחים בתפוצת המייל
"דיסקוטק הבית"  -מסיבת ריקודים
מוצ"ש ,אחת לחודש DJ :מקצועי ,הופעות ,מתופפים והרקדה

"סינרמי"
מוצ"ש אחת לחודש" :קולנוע פרטי" ,צפייה בסרטים נבחרים ,כולל ארוחת ערב

"מפגשיר"
מוצ"ש ,אחת לחודשיים :ערב שירה חברתי בליווי נגינה חיה ,במה לאוהבים לשיר ומסך עם מילות השירים

"מדורת השבט"
מוצ"ש ,אחת לחודשיים :טקס שבטי וחוויתי סביב נושא מיוחד בליווי יצירה ,שירה ואגדה

טיולי ג'יפים
ימי שישי 3 ,פעמים בשנה :טיולים ברכבי  4X4בשבילי ישראל ובמקומות מדהימים ויפים .חוויה נהדרת של נסיעה ,נופים ,אוכל
וחברה טובה

טיולי יום
ימי שישי ,פעם בחודש :ביקור וסיור באתרים ומקומות שונים ומגוונים ברחבי הארץ .חוויה חברתית בעלת משמעות היסטורית,
אנתרופולוגית ואקולוגית כולל :אוכל ,ביטוח ,מדריכים ,כניסה לאתרים והמון המון שמחה משותפת .מנוף להעצמה חברתית
רחבה

טיול סוף-שבוע
טיול חמישה כוכבים לסוף שבוע מלא במקומות שונים ברחבי הארץ .חוויה מעצימה של ביחד

טיול בוטיק בעולם הגדול
קבוצות קטנות בליווי מדריכים מקצועיים ,היוצאים לחקור את העולם ,חוויה רצופה ובלתי נשכחת של העשרה ,העצמה ,פיתוח
מיומנויות לעצמאות וכייף מטורף

הרצאות ,הצגות והופעות
במגוון נושאים ותחומים להרחבת והעשרת הידע ,יציאה להצגות מחוץ למרכז "הבית של רונית" לתרגול מיומנויות חברתית
ואיכות חיים.

מידע מורחב על קבוצות חברתיות ,חוגים ,סדנאות ואירועים באתר הביתwww.habaitshelronit.org :
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שימו לב להרשמה
המוקדמת

מחירון פעילויות
יום ושעה

פעילויות שנתיות

הטבה
לחברים

מחיר חודשי מחיר חודשי
בהתחייבות
שנתית*

בהתחייבות
שנתית*

בהרשמה עד
ה15.6.16 -

בהרשמה החל
מה16.6.16 -

₪ 1,050
₪ 950
₪ 850
₪ 600

₪ 1,150
₪ 1,050
₪ 940

₪ 350
₪ 350
₪ 350

₪ 350
₪ 350
₪ 350

₪ 250

₪ 300

₪ 280

₪ 300

 20%הנחה
 20%הנחה

₪ 270
₪ 300

₪ 290
₪ 330

 20%הנחה
----------

₪ 250

₪ 280

₪ 210

₪ 230

----------

₪ 210

₪ 230

 10%הנחה

₪ 240

₪ 260

 20%הנחה
 20%הנחה

₪ 210
₪ 210

₪ 230
₪ 230

 10%הנחה

₪ 250
₪ 180
₪ 290
כולל חומרים
וארוחת ערב

₪ 290
₪ 180
₪ 320
כולל חומרים
וארוחת ערב

בסל מלא,
לפעילות נוספת

חברות מסלול ( 1קבוצה  +חוג  +מוצ"ש) פירוט המסלולים בדף הבא
חברות מסלול ( 2קבוצה  +חוג)
חברות מסלול ( 3קבוצה  +מוצ"ש)
חברות מסלול ( 4קבוצת העצמה  +חוג +מוצ"ש)
קבוצות להתפתחות חברתית  -גילאי  30ומעלה
קבוצת העצמה 1
יום ב'20:00-21:30 ,
קבוצת העצמה 2
יום א'18:30-20:30 ,
קבוצת מנגו
יום ב'19:00-21:00 ,
קבוצת העצמה לאחיות ואחים
יום ב'17:15-18:15 ,
"אחים שקופים"( -גילאי  )14-18חדש
מוזיקה
"השיר שלנו" – (גילאי  )12-16חדש
יום א'18:15-19:15 ,
קבוצה חברתית בשילוב מוזיקה
כוחו של קול ושיר
יום א'17:00-18:00 ,
להקת "קולית" (לגילאי  20ומעלה)
יום ב'18:00-20:00 ,
אמנות ,יצירה ודרמה
סטודיו לאמנות (רב גילאי)
יום א'18:30-20:00 ,
יום ה' (אחת לשבועיים),
"מי אני" – סדנת אמנות וחקר שורשים
18:00-20:00
דרמה ותאטרון
יום ב'18:00-19:30 ,
קולנוע
יום ה' (אחת לשבועיים),
קולנוע " -עושים סרט" (לגילאי  25ומעלה)
17:00-20:00
מחול וכושר גופני
כושר גופני
יום ג'17:30-18:30 ,
להקת המחול (רב גילאי)
יום ג'18:30-20:00 ,
כישורי חיים
ניהול אישי (לגילאי  20ומעלה)
יום ד'10:00-12:00 ,
יום ד'19:15-20:45 ,
איכות חיים לגילאי  +40חדש
מטבחון

יום ד'19:00-20:30 ,

אירועים
מפגשיר (רב גילאי)
מדורת השבט (לגילאי  16ומעלה)
מסיבה (לגילאי  16ומעלה)
"סינרמי"

 10%הנחה

מחיר למפגש

חברתיים**
מוצ"ש ,אחת לחודשיים
20:00-21:30
מוצ"ש ,אחת לחודשיים
20:00-21:30
מוצ"ש ,אחת לחודש
20:00-22:00
מוצ"ש ,אחת לחודש
19:30-22:00

טיולים בארץ

אחת לחודש

סדנת מגע

אחת לחודש
פעם בשנה

טיולים ברחבי העולם

----------------------------

כלול במסלול
חברות 4 ,3 ,1
כלול במסלול
חברות 4 ,3 ,1
כלול במסלול
חברות 4 ,3 ,1
כלול במסלול
חברות 4 ,3 ,1
הנחה לחברי
המסלולים

₪ 50
₪ 50
₪ 50
₪ 50
יפורסם בלוח פעילויות חודשי
₪ 50

קדימות לחברי
המסלולים

* תשלום בהתחייבות שנתית ל 12-חודשים.
** חשוב לדעת :במהלך השנה יחולו שינויים ותוספות לאירועים החברתיים לרווחת החברים
 -פתיחת כל החוגים והקבוצות מותנית במינימום נרשמים -
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מסלולי חברות ב"בית של רונית"
חברות במסלול  1כוללת:
קבוצה להתפתחות אישית וחברתית  -פעילות הלב של המרכז!
חוג אחד לבחירה – מבין החוגים הבאים:
כוחו של קול ושיר ,מקהלת "קולית" ,מטבחון ,אמנות ,כושר גופני ,מחול ,קולנוע ,תאטרון ודרמה,
"מי אני" – סדנת אמנות ומחקר שורשים ,וקורס ניהול אישי .פרטי החוגים בדפי תיאור הפעילויות.
שלושה אירועים חברתיים חודשיים במוצ"ש :מסיבה ,מפגשיר/מדורת השבט ,סינרמי.
* חשוב לדעת :במהלך השנה יתווספו שינויים לאירועים החברתיים לרווחת החברים.

סה"כ עלות חודשית:
 - ₪ 1,050בהרשמה מוקדמת עד ( 15.6.16עלות שנתית – )₪ 12,600
 - ₪ 1,150בהרשמה מ( 16.6.16 -עלות שנתית – )₪ 13,800

חברות במסלול  2כוללת:
קבוצות להתפתחות אישית וחברתית
חוג אחד לבחירה (ראה רשימה למעלה)
סה"כ עלות חודשית:
 - ₪ 950בהרשמה מוקדמת עד ( 15.6.16עלות שנתית – )₪ 11,400
 - ₪ 1,050בהרשמה מ( 16.6.16 -עלות שנתית – )₪ 12,600

חברות במסלול  3כוללת:
קבוצות להתפתחות אישית וחברתית
שלושה אירועים חברתיים חודשיים במוצ"ש
* חשוב לדעת :במהלך השנה יתווספו שינויים לאירועים החברתיים לרווחת החברים.

סה"כ עלות חודשית:
 - ₪ 850בהרשמה מוקדמת עד ( 15.6.16עלות שנתית – )₪ 10,200
 - ₪ 940בהרשמה מ( 16.6.16 -עלות שנתית – )₪ 11,280

חברות במסלול  4לגילאי  30ומעלה:
קבוצות העצמה להתפתחות אישית וחברתית
חוג אחד לבחירה
שלושה אירועים חברתיים חודשיים במוצ"ש
* חשוב לדעת :במהלך השנה יתווספו שינויים לאירועים החברתיים לרווחת החברים.

סה"כ עלות חודשית₪ 600 :
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טופס הרשמה לשנת תשע"ז
נא למלא בכתב ברור ובכל הפרטים המבוקשים

פרטים אישיים

תאריך ___________________

שם החבר/ה ______________________ תאריך לידה ______________ ת.ז ____________________________
מסגרת/בי"ס ______________________טלפון החבר/ה_________________________ מייל החבר/ה___________________
שם האם _________________________ מקצוע _____________________________טלפון _________________________
מייל האם ___________________________________________________________
שם האב _________________________ מקצוע ____________________________ טלפון _________________________
מייל האב __________________________________________________________
כתובת למשלוח דואר רחוב_______________________________________ עיר _________________מיקוד _____________
כיצד שמעת עלינו?__________________________________________________________________________________
האם מוכר במשרד הרווחה :כן/לא .לאיזה אגף משויך_________________________________ :

חבר במסלול:

(פירוט העלויות בדף המחירון)

שם הקבוצה החברתית______________________ :

 החברות מותנית בהתחייבות ופריסת תשלומים לשנה מלאה.
 בחירת פעילות אחת:

כוחו של קול ושיר
קולנוע

להקת קולית
כושר גופני

דרמה ותאטרון
להקת מחול

סטודיו לאמנות
מטבחון

"מי אני"

ניהול אישי

הרשמה לחוג (עלויות הפעילויות בדף המחירון)
 שם החוג/ים_______________________________________________________:

הפסקת החברות במרכז
נהלי הפסקת החברות במרכז מופיעים בדף נהלי ההרשמה המצורף.

אופן התשלום
החבר/ה ישלם את התשלום החודשי באחד האמצעים הבאים:
 כרטיס אשראי מסוג __________ :מס' _________ ___________/__________/__________/תוקף____/____ :
שם בעל הכרטיס __________________ :ת.ז .מס' ____________________  3ספרות בגב הכרטיס_________ :
 העברה בנקאית – פרטי חשבון העמותה :בנק מזרחי טפחות ,סניף בר-אילן ( )414חשבון מס'527553 :
 מסירת  12צ'קים במועד ההרשמה או אישור לחיוב ל 12 -חודשים.

הערות_________________________________________________________________________ :

הצהרת החבר/ה – ההורים:
 הנני מגיש/ה בזאת את בקשתי להצטרף כחבר/כאורח למרכז .בעת הרשמתי אשלם את הסכומים הנדרשים.
 הנני מצהיר/ה כי קראתי את נהלי ההרשמה המפורטים במסמך המצורף ,המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפותי כחבר/ה ב"הבית של
רונית" ,הבנתי את תוכנו ומשמעותו ומתחייב/ת לפעול בהתאם לתקנון ולהוראות העמותה.
 הנני מאשר /לא מאשר פרסום תמונות של בני/בתי מהפעילות השוטפת במסגרת פרסומי "הבית של רונית" באתר האינטרנט ,תכניות
טלוויזיה וחומר מודפס.

שם החבר/ה _______________________ חתימת החבר/ה ________________________
חתימת ההורה

_________________________ ת.ז___________________________ .

נא לשלוח את טופס ההרשמה בפקס 077-7040560 :או בדואר" :הבית של רונית" ויתקין  ,26כפר סבא 44320
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נהלי הרשמה
כללי
במרכז מתקיימים פעילויות ואירועים חברתיים מגוונים ושונים לאורך כל השנה.
בכל הפעילויות והאירועים הדגש הנו חברתי ,המקנה לחברים כלים בתקשורת ,אינטראקציה ויכולות חברתיות.
צוות ההנהלה ,המנחים והמדריכים מחויבים למקצועיות ,סודיות ,התמדה ומסירות  -ביחד עם כבוד ,סובלנות ואהבה.
מטרת הנהלים היא לשמור על רמת שירות גבוהה ואיכותית ,ביחד עם ארגון וסדר הנדרשים במרכז.
אנו ממליצים לחברים בקבוצות החברתיות בעיקר ,ולנרשמים לחוגים ולפעילויות הקבועות בכלל ,לא להעדר ולהגיע ברציפות.
בכל פעילות חברתית קבועה מתקיים תהליך התפתחותי שעיקר הצלחתו במחויבות ,ברציפות ובעקביות.

שנת הפעילות
המרכז פועל  12חודשים בשנה .הפעילות בחודש אוגוסט כוללת סדנאות העשרה מקצועיות ומגוונות הניתנות ללא עלות נוספת לחברי
המסלולים ולמשתתפי החוגים .פירוט נוסף יפורסם לקראת חודש יולי .2017

אופן ההרשמה
משלוח טופס הרשמה למייל  ,sec@habaitshelronit.orgאו לפקס.077-7040560 :
המשרד :רח' ויתקין  ,26כפר סבא ,פתוח בימים א' -ה'  -בין השעות.09:00-14:00 :
בשעות בהם המשרד סגור ,ניתן להשאיר הודעה בטלפון מס'  09-7442376ונענה בהקדם.

הקבוצות החברתיות
כחלק מהעבודה החברתית בקבוצות ,אחת לחודש ,יוצאים החברים לבילויים משתפים ,שאינם נכללים בעלות ההשתתפות בקבוצה .אנו
ממליצים לחניכים על תקציב יציאה של כ ₪ 70-לכל בילוי .עמידה בתקציב זה הינה חלק מהקניית כלים לכישורי החברה.
חלק נוסף מהעבודה בקבוצות מוקדש לפרויקטים עם קהילות וקבוצות אחרות .לכן ,ייתכנו שינויים בזמנים ובימי המפגש הקבועים.

תשלומים לפעילויות השנתיות/חודשיות
ההרשמה לפעילויות הקבועות (קבוצות חברתיות ,סדנאות וחוגים) הינה בהתחייבות שנתית בלבד.
העלות החודשית המפורטת במחירון ,הינה בפריסה של העלות השנתית ל 12-תשלומים.
הרישום לפעילויות הקבועות מחייב תשלום במועד הרישום ,באחד מהאמצעים הבאים :הוראת קבע ,הרשאה לחיוב כרטיס אשראי או
 12המחאות חודשיות.
חניך שייעדר מפעילויות לא יזוכה בעלות היחסית.
במקרה של ביטול מפגש ביוזמת המרכז ,יינתן מפגש נוסף או פעילות במקומו.
לא יתקיימו פעילויות בחגים ,ערבי חג ובחול המועד.
המרכז יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו המקצועית ,לשנות ימים ופעילויות ו/או לבטל אחת מהפעילויות .במקרה כזה ,יוחזר החלק היחסי של
התשלום לנרשמים.

מלגות
לחברים המתקשים לשלם את מלוא דמי החבר במרכז ו/או תשלום לפעילויות חד פעמיות ,תעמיד העמותה קרן מלגות.
חברים המעוניינים במלגה ,יגישו בצירוף לטופס ההרשמה ,בקשה לקבלת מלגה ויצרפו אליה את כל המסמכים הנדרשים.
בקשה שתוגש ללא כל המסמכים ,לא תידון בועדת המלגות.
ועדת המלגות של העמותה תתכנס מדי פעם  -ותקצה מלגות לחברים שיימצאו מתאימים (בכפוף להיקף תקציבי הקרן).
החלטת הועדה תימסר בתוך  10ימים ממועד ההחלטה.

ביטולים
הודעות ביטול הרשמה יתקבלו אך ורק בכתב במייל ,בפקס או בדואר .באחריות המבטל לוודא קבלת ההודעה במרכז.
החודש הראשון לחברות במרכז ,מוגדר כחודש ניסיון .במהלך החודש ניתן לבטל את החברות ללא דמי ביטול (ייגבה תשלום רק עבור
החודש הראשון).
לאחר חודש החברות הראשון ובמהלך ארבעת החודשים שאחריו ניתן להודיע על ביטול חברות .הביטול יכנס לתוקף בתום החודש
הקלנדרי העוקב ממועד ההודעה( .כלומר :דמי החבר ישולמו עבור החודש בו התקבלה ההודעה על העזיבה ועבור חודש נוסף)
לא יתקבלו הודעות ביטולים לפעילויות החודשיות והשנתיות לאחר השתתפות של חמישה חודשים בפעילויות ,ולא יוחזרו התשלומים גם
אם יפסיק החבר/ה להגיע לפעילויות ו/או לחוג במרכז.

השתתפות בטיולים
תכנית מפורטת לכל טיול מתפרסמת כשלושה שבועות לפני מועד הטיול.
שבוע ההרשמה הראשון מיועד לחברי המרכז.
אורחים יוכלו להירשם לטיולים על בסיס מקום פנוי ,החל משבוע ההרשמה השני.
ההרשמה לטיול מחייבת תשלום במעמד ההרשמה.
הודעת ביטול עד  3ימים לפני הטיול לא תחוייב בדמי ביטול ,לאחר מועד זה ,ביטול יחוייב ב 100% -מהעלות.
"הבית של רונית" שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במהלך הטיול.
נהלי הרשמה עבור טיולים ברחבי העולם – יתפרסמו בתכנית הטיול שתתפרסם במהלך השנה.
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טופס בקשה לקבלת מלגה לשנת תשע"ז
נא למלא את הטופס במלואו ובאופן המפורט ביותר

שם משפחה_________________ :
ישוב______________ :

שם פרטי _______________ :ת.ז_____________________ :

בקשה למלגה חודשית מלאה  /חלקית (מחק את המיותר)
___________________________

(במלגה חלקית נא ציין את הסכום המבוקש)

בקשה למלגה עבור חוג קבוע
שם הפעילות ___________________________ :סכום המלגה_________________ :

פירוט הסיבות לבקשת מלגה (ימולא על-ידי ההורים)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 משפחה חד הורית
 הורים גרושים ונפרדים כלכלית
 האם מבקש המלגה עובד

כן/לא
כן/לא
כן/לא






מספר אחים ואחיות _____________________
האם נתמך ע"י גוף נוסף__________________:
מקום העבודה________________________ :
גובה המשכורת_______________________ :

הכנסה חודשית של משק הבית ___________________
נא לצרף לבקשה  3תלושי משכורת אחרונים  /שומה לעצמאים

הצהרת המבקשים:
הרינו מצהירים בזאת ,כי הפרטים הרשומים במסמך זה הינם נכונים וכי אין לנו ולא תהייה לנו שום כוונה
להגיש בקשה למלגה לילדינו ,שאין בה מן הצדק מתוך המצב הכלכלי שלנו.
הננו מתחייבים בזאת להודיע לוועדה כאשר יכול שינוי בנתונים אשר עשוי להשפיע על גובה המלגה.
שם האם _______________________________
שם האב__________________________
טלפון בבית _______________ נייד אב_______________ נייד אם ______________________
דואר אלקטרוני _________________________________ תאריך _______________________
__________________

__________________

חתימת האב

חתימת האם

המלצת מנכ"לית העמותה__________________________________________________________________ :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
את הטופס בצירוף כל המסמכים נא לשלוח בדואר עבור" :הבית של רונית" – ועדת מלגות ,ויתקין  ,26כפר סבא 44320

