
 

 

 מוודרהאופק בושבט  – נהלי רישום, תשלום וביטול

 

אותם יש   ,ההשתתפות בפעילות הצופים כרוכה בהרשמה לפעילות ובתשלום דמי חבר שנתיים  דמי חבר: .1

 .לשלם מראש במועד ההרשמה, לפני תחילת הפעילות

התשלום: .2 הוצאות   מטרת  בתוכו  וכולל  שנתי  כתשלום  מחושב  הצופים  של  השוטפת  לפעילות    התשלום 

וציוד, כ״א. כמו כן תשלום זהקבועות המחושבות ברובן באופן שנתי: שכ״ד,   כולל כרטיס    ביטוח, חומרים 

 . השתתפות באירועי הצופים )חנוכה, פורימון, הפנינג קיץ(, עניבה חדשה ודרגה

 : 17:00-15:30הם ימי ראשון  השבט  ל שהשבועית הפעילות זמני  :מועד תחילת וסוף שנת הפעילות  .3

 18/12/22עד  2/10/22  –ן ראשו שליש

 26/3/23עד  8/1/23 –שליש שני  

 16/7/23עד   23/4/23 – שליש שלישי 

 א תתקיים פעילות בחגים היהודיים וחופשות בתי הספר ל

 : ם דמי חבר מחושבים על פי שני מרכיבי :דמי חבר .4

 .עבור הוצאות קבועות ושנתיות ועל כן אינו ניתן להחזר -דמי חבר קבועים  .א

 .כן ניתן להחזר יחסי במקרה של ביטול לפעילות שוטפת ועל  -שוטפים דמי חבר  .ב

 :הם כדלהלןמי חבר ד

 ה"כ ס דמי חבר קבועים  דמי חבר שוטפים  סוג תשלום

 £240 £20 £220 ילד ראשון 

 £229 £20 £209 הנחה( 5%ילד שני )

 £218 £20 £198 חה( הנ 10%ילד שלישי )

 

 . את התשלום לפעילות הצופים יש להסדיר במעמד ההרשמה לפעילות מועד התשלום: .5

  תשלומים  3-ל  כדאי להקל על התשלום, משפחות שיבחרו בכך, יוכלו לפרוס את התשלום המלא   :תשלומים .6

  :אותם יש לשלם באופן הבא

  ילד שלישי  ילד שני ילד ראשון  

   £94 תשלום ראשון 
(£20+£74) 

£91 
 (£20+£71) 

£86   
(£20+£66) 

 18/9/22עד 

 18/10/22עד  £66 £69 £73 תשלום שני

 18/11/22ד ע £66 £69 £73 תשלום שלישי

 



 
הוא יתבקש הפעולות,    2פעולות ניסיון עוקבות. לאחר תום    2זכאי להגיע לעד    חדש  כל חניך  פעולות ניסיון: .7

 לום לפעילות.  י תש דלהשלים את הרישום על י

   מה:ביטול הרש  .8

מלאים    א. במקרה שחניך ירצה לבטל הרשמה מכל סיבה שהיא, הוא יהיה זכאי להחזר בהתאם לשליש/ים

תחילת השליש    לדוגמא, חניך/ה שביטל בכל שלב אחרי.  £20דמי החבר הקבועים על סך    פחות שלא נוצלו  

 £20  השוטפים בניקוי ת השליש השני יקבל החזר בגובה שני שליש דמי החברהראשון ולפני תחיל

פי    השבט על ביטול ההרשמה והתאריך לחישוב ההחזר יהיה על  מרכז.תל  בכתבב. בכל מקרה, יש להודיע   

 הזו.  התאריך של הודעה

השליש. החזר    ג. לא ניתן לבטל רטרואקטיבית ולקבל החזר כספי גם אם החניכ/ה לא הגיעו לפעילות מתחילת 

 .כספי על ביטול יינתן רק על השליש העוקב

 :צטרפות מאוחרת ה .9

 .יחולו תנאי התשלום כפי שהוגדרו למעלה 30/11/22  . הצטרפות בכל שלב לפניא

 :תחושב כדלקמן 23/4/23-ועד ה 30/11/22-ב. הצטרפות לאחר ה

 דמי חבר שוטפים  סוג תשלום
 מתשלום שנתי(  2/3)

 ה"כ ס דמי חבר קבועים 

 £167 £20 £147 ילד ראשון 

 £160 £20 £140 הנחה( 5%ילד שני )

 £152 £20 £132 חה( הנ 10%) ילד שלישי

 

לשלם בחודש    תשלומים כאשר את הראשון יש   2- ם בהצטרפות מאוחרת ניתן לבחור לפרוס את התשלום לג  ג.

 .י העוקבההצטרפות ואת השני בחודש הקלנדר

  פעולות ניסיון רצופות   2- ניתן להגיע ללחניך חדש  מה להצטרפות בתחילת השנה,  בהצטרפות מאוחרת, בדוד.  

 . תשלום לפעילות לאחר מכןולהשלים את ה

 .8ה. תנאי הביטול בהצטרפות מאוחרת יהיו זהים לתנאים שהוצגו בסעיף 

 . השבט .תמרכזל  פרטניתעל בסיס מקום פנוי ובפנייה  23/4/23  -ות אחרי הו. הצטרפ 

 :מלגות  .10

  היא להוות בית ומשפחה לכל חניכ/ה שת/יבחר לעשות זאת. בוודאי שאין ברצוננו   עילות הצופים פמטרת  

  בעיה   למנוע הצטרפות בשל קושי כלכלי, זמני או ארוך טווח. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל מקרה של

 השבט.  ת הפנייה לבקשת מלגה תעשה ע"י פנייה למרכז.או קושי ונשמח לעזור. 


