
שבט חלוץ (ושלוחת רעות)
נהלי רישום, תשלום וביטול

ובתשלום דמי חבר שנתיים,ההשתתפות בפעילות הצופים כרוכה בהרשמה לפעילות:דמי חבר.1
אותם יש לשלם מראש במועד ההרשמה, לפני תחילת הפעילות.

כתשלום שנתי וכולל בתוכו הוצאותהתשלום לפעילות השוטפת של הצופים מחושב:מטרת התשלום.2
קבועות המחושבות ברובן באופן שנתי: שכ״ד, אבטחה, ביטוח, חומרים וציוד, כ״א. כמו כן תשלום זה

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

מועד תחילת וסוף שנת הפעילות:.3
https://www.tzofim-uk.org/halutzשלנובעמודשלנובאתרלמצואניתןהמלאהפעילויותלוחאת

(לוח הפעילות לשלוחת רעות מופיע גם בקישור זה):
15/12/2022עד16/10/22-ראשוןשליש
30/3/2023עד5/1/23-שנישליש
9/7/23עד16/4/23-שלישישליש

לא תתקיים פעילות בחגים היהודיים וחופשות בתי הספר.

דמי חבר:.4
א. דמי חבר מחושבים על פי שני מרכיבים:

i.אינו ניתן להחזר.- עבור הוצאות קבועות ושנתיות ועל כןדמי חבר קבועים
ii.יחסי במקרה של ביטול.- לפעילות שוטפת ועל כן ניתן להחזרדמי חבר השוטפים

ב. דמי חבר גם משתנים על פי סוג קבוצת הגיל של החניכ/ה.
ג. דמי חבר עבור הרשמת ילד ראשון הם כדלהלן:

דמי חברסוג חברות
שוטפים

דמי חבר
קבועים

סך הכל לילד אחד

£360£55£415)4-10(שנהצופיםחניך

£290£55£345)11-13(שנהשכב״גחבר

£260£55£315)3(שנהצופיכיףחניך

שני,ילדעל5%(השוטפיםהחברבדמיהנחהמקנהנוספ/תילד/ההרשמת-אחים/אחיותהנחתד.
יותרנמוךהשוטפיםהחברדמיתעריףעבורהילדעלתחושבההנחהכןכמושלישי).ילדעל10%

וניתנת עבור הילד לילד מקבוצת הגיל שמשלמת פחות.

https://www.tzofim-uk.org/halutz


ה. דמי חבר עבור הרשמת ילדים נוספים הם כדלהלן:

דמי חברסוג חברות
שוטפים

דמי חבר
קבועים

סך הכל

הרשמת ילד שני
הנחה)5%(

חניך צופים (שנה
4-10(£342£55£397

חבר שכב״ג (שנה
11-13(£275.5£55£330.5

חניך צופיכיף (שנה
3(£247£55£302

הרשמת ילד שלישי
הנחה)10%(

חניך צופים (שנה
4-10(£324£55£379

חבר שכב״ג (שנה
11-13(£261£55£316

חניך צופיכיף (שנה
3(£234£55£289

ההרשמה לפעילות.את התשלום לפעילות הצופים יש להסדיר במעמד:מועד התשלום.5
early(מוקדמתהרשמהעלהנחה bird discount:(חוזרים/ות,חניכים/ותלטובת

קרישעברה,שנהשלהסכוםבגובהחברדמילשלםניתן31/8/2022עד
Y4-Y10לכיתות£395○
Y11-Y13כיתותלשכב״ג,£325○
Y3כיתהלצופיכיף,£295○

).4(בסעיףכמצוייןיהיוהחברדמיגובהזהמועדלאחראחים/אחיות.להנחתבנוסףכמובןזאת



תשלומים:.6
תשלומים3ל-המלאהתשלוםאתלפרוסיוכלובכך,שיבחרומשפחותהתשלום,עללהקלכדאיא.

אותם יש לשלם באופן הבא:

תאריךסוג החברות
אחרון

לתשלום

3תשלום2תשלום1תשלום

הרשמת ילד
ראשון

חניך צופים (שנה
4-10(

15/9£175לפני
)£120+£55(

£120£120

חבר שכב״ג (שנה
11-13(

15/10£155לפני
)£97+£55(

£97£97

חניך צופיכיף
)3(שנה

15/11£142לפני
)£87+£55(

£87£87

הרשמת ילד
שני

חניך צופים (שנה
4-10(

15/9£169לפני
(£55+£114)

£114£114

חבר שכב״ג (שנה
11-13(

15/10£147.15לפני
(£55+£92.15)

£92.15£92.15

חניך צופיכיף
)3(שנה

15/11£137.65לפני
(£55+£82.65)

£82.65£82.65

הרשמת ילד
שלישי

חניך צופים (שנה
4-10(

15/9£163לפני
(£55+£163)

£108£108

חבר שכב״ג (שנה
11-13(

15/10£142.30לפני
(£55+£87.30)

£87.30£87.30

חניך צופיכיף
)3(שנה

15/11£133.30לפני
(£55+78.30)

£78.30£78.30

.15/11/22ה-עדבמלואוהתשלוםאתלהשליםישמקרה,בכללתשלום:אחרוןמועדב.

ולאבמידההפעולות,2תוםלאחר.עוקבותניסיוןפעולות2לעדלהגיעזכאיחניךכל:ניסיוןפעולות.7
ישספק,הסרלמעןהרישום.מדמי100%שלמלאלהחזרזכאייהיהבפעילות,להמשיךירצה

להסדיר את התשלום לפני ההגעה לפעולות הניסיון.

.15/11/22ה-עדבמלואוהתשלוםאתלהשליםישמקרה,בכל:האחרוןהתשלוםמועד.8

:ביטול הרשמה.9
א. במקרה שחניך ירצה לבטל הרשמה מכל סיבה שהיא, הוא יהיה זכאי להחזר בהתאם לשליש/ים

אחרישלבבכלשביטלחניך/הלדוגמא,.£55סךעלהקבועיםהחברדמיפחותנוצלושלאמלאים
בגובה שני שליש דמי החברתחילת השליש השני יקבל החזרולפניתחילת השליש הראשון

.£55בניקויהשוטפים
והתאריך לחישוב ההחזר יהיה עללראש השבט על ביטול ההרשמהבכתבב. בכל מקרה, יש להודיע

פי התאריך של הודעה הזו.



ג. לא ניתן לבטל רטרואקטיבית ולקבל החזר כספי גם אם החניכ/ה לא הגיעו לפעילות מתחילת
השליש. החזר כספי על ביטול יינתן רק על השליש העוקב.

:הצטרפות מאוחרת.10
למעלה.שהוגדרוכפיהתשלוםתנאייחולו15/12/22ה-לפנישלבבכלהצטרפותא.
כדלקמן:תחושב20/4/23ה-ועד15/12/22ה-לאחרהצטרפותב.

דמי חברסוג חברות
שוטפים (⅔

מתשלום שנתי)

דמי חבר
קבועים

סך הכל

הרשמת ילד ראשון

חניך צופים
)4-10(שנה

£240£55£295

חבר שכב״ג
)11-13(שנה

£194£55£249

חניך צופיכיף
)3(שנה

£174£55£229

הרשמת ילד שני

חניך צופים
)4-10(שנה

£228£55£283

חבר שכב״ג
)11-13(שנה

£184.30£55£239.3

חניך צופיכיף
)3(שנה

£165.30£55£220.3

הרשמת ילד שלישי

חניך צופים
)4-10(שנה

£216£55£271

חבר שכב״ג
)11-13(שנה

£174.6£55£229.6

חניך צופיכיף
)3(שנה

£156.6£55£211.6



ישהראשוןאתכאשרתשלומים2ל-התשלוםאתלפרוסלבחורניתןמאוחרתבהצטרפותגםג.
לשלם בחודש ההצטרפות ואת השני בחודש הקלנדרי העוקב.

2תשלום1תשלוםסוג החברות

הרשמת ילד ראשון

חניך צופים (שנה
4-10(

£175
)£120+£55(

£120

חבר שכב״ג (שנה
11-13(

£155
)£97+£55(

£97

£142)3(שנהצופיכיףחניך
)£87+£55(

£87

הרשמת ילד שני

חניך צופים (שנה
4-10(

£169
(£55+£114)

£114

חבר שכב״ג (שנה
11-13(

£147.15
(£55+£92.15)

£92.15

£137.65)3(שנהצופיכיףחניך
(£55+£82.65)

£82.65

הרשמת ילד שלישי

חניך צופים (שנה
4-10(

£163
(£55+£163)

£108

חבר שכב״ג (שנה
11-13(

£142.30
(£55+£87.30)

£87.30

£133.30)3(שנהצופיכיףחניך
(£55+78.30)

£78.30

רצופותניסיוןפעולות2ל-להגיעניתןה,השנבתחילתלהצטרפותבדומהמאוחרת,בהצטרפותד.
במידהרצופות,ניסיוןפעולות2לאחרההרשמה.במעמדלקייםישהפעילותעבורהתשלוםואת

וחניך לא ירצה להמשיך יוחזר מלוא התשלום.
.10בסעיףשהוצגולתנאיםזהיםיהיומאוחרתבהצטרפותהביטולתנאיה.
השבט.לראשאישיתובפנייהפנוימקוםבסיסעל20/4/23ה-אחריהצטרפותו.

:מפעלים גדולים.11
ומחנה.שנהפתיחתטיולגדולים,מפעלים2מקיימיםאנוהשנהבמהלךא.

ב. התשלום עבור המפעלים האלו יגבה בנפרד וצפוי להיות:
i.14/11/22הרשמהסגירת.£50כ-שנהפתיחתטיול
ii.26/6/2023הרשמהסגירת.£100כ-מחנה.

ג. גם במפעלים הגדולים יחולו הנחות לאח שני ושלישי בשיעורים דומים לאלו שצוינו מעל.
ד. המחירים הסופיים יפורסמו קרוב יותר לפתיחת ההרשמה.

ה. במקרה של ביטול השתתפות במפעל גדול, ניתן יהיה לקבל החזר אם הביטול בוצע עד הזמן
מעלות15%ינוקומקרהבכלמחלה.בעקבותרקלאחריואולמפעלההרשמהבפתיחתשפורסם

המפעל לכיסוי הוצאות שלא ניתנו לביטול.



:מלגות.12
מטרת צופי לונדון היא להוות בית ומשפחה לכל חניכ/ה שת/יבחר לעשות זאת. בוודאי שאין ברצוננו

בכל מקרה שללמנוע הצטרפות בשל קושי כלכלי, זמני או ארוך טווח. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו
בעייה או קושי ונשמח לעזור. את הפניה יש לעשות לראש השבט.



TotalMembership
fees

(non-refundable)

Activity FeesType of
Membership

£415£55£360Tzofim (Year
4-10)

1st Member
Registration £345£55£290Shachbag

£315£55£260Tzofikef (Year
3)

TotalMembership
fees

(non-refundable)

Activity
Fees

Type of
Membership

£397£55£342Tzofim (Year
4-10)

2nd Member
Registration £330.5£55£275.5Shachbag

£302£55£247Tzofikef (Year 3)

£379£55£324Tzofim (Year
4-10)

3rd Member
Registration £316£55£261Shachbag

£289£55£234Tzofikef (Year 3)



3rd Payment2nd
Payment

1st
Payment

Last Day
to Pay

Type of
Membership

£120£120£175
)£120+£55(

By 15/9Tzofim (Year
4-10)

1st Member
Registration

£97£97£155
)£97+£55(

By 16/10Shachbag

£87£87£142
)£87+£55(

By 15/11Tzofikef (Year 3)

£114£114£169
(£55+£114)

By 15/9Tzofim (Year
4-10)

2nd Member
Registration £92.15£92.15£147.15

(£55+£92.15)
By 16/10Shachbag

£82.65£82.65£137.65
(£55+£82.65)

By 15/11Tzofikef (Year 3)

£108£108£163
(£55+£163)

By 15/9Tzofim (Year
4-10)

3rd Member
Registration £87.30£87.30£142.30

(£55+£87.30)
By 16/10Shachbag

£78.30£78.30£133.30
(£55+78.30)

By 15/11Tzofikef (Year 3)

TotalMembership
fees

(non-refundable
)

Activity FeesType of
Membership

£295£55£240Tzofim (Year 4-10)
1st Member
Registration £249£55£194Shachbag

£229£55£174Tzofikef (Year 3)

£283£55£228Tzofim (Year 4-10)
2nd Member
Registration £239.3£55£184.30Shachbag

£220.3£55£165.30Tzofikef (Year 3)

£271£55£216Tzofim (Year 4-10)
3rd Member
Registration £229.6£55£174.6Shachbag

£211.6£55£156.6Tzofikef (Year 3)



2nd Payment1st PaymentType of
Membership

£120£175
)£120+£55(

Tzofim (Year 4-10)

1st Member
Registration

£97£155
)£97+£55(

Shachbag

£87£142
)£87+£55(

Tzofikef (Year 3)

£114£169
(£55+£114)

Tzofim (Year 4-10)

2nd Member
Registration

£92.15£147.15
(£55+£92.15)

Shachbag

£82.65£137.65
$(£55+£82.65)

Tzofikef (Year 3)

£108£163 (£55+£163)Tzofim (Year 4-10)
3rd Member
Registration £87.30£142.30 (£55+£87.30)Shachbag

£78.30£133.30 (£55+78.30)Tzofikef (Year 3)



דמי חברסוג חברות
שוטפים

דמי חבר
קבועים

סך הכל

הרשמת ילד ראשון

חניך צופים (שנה
4-10(

£340£55£395

חבר שכב״ג (שנה
11-13(

£270£55£325

חניך צופיכיף (שנה
3(

£240£55£295

הרשמת ילד שני
הנחה)5%(

חניך צופים (שנה
4-10(£323£55£378

חבר שכב״ג (שנה
11-13(£256.50£55£311.5

חניך צופיכיף (שנה
3(£228£55£283

הרשמת ילד שלישי
הנחה)10%(

חניך צופים (שנה
4-10(£306£55£361

חבר שכב״ג (שנה
11-13(£243£55£298

חניך צופיכיף (שנה
3(£216£55£271

תאריךסוג החברות
אחרון

לתשלום

3תשלום2תשלום1תשלום



הרשמת ילד
ראשון

חניך צופים (שנה
4-10(

15/9£168£113£113לפני

חבר שכב״ג (שנה
11-13(

15/10£145£90£90לפני

חניך צופיכיף
)3(שנה

15/11£135£80£80לפני

הרשמת ילד
שני

חניך צופים (שנה
4-10(

15/9163108108לפני

חבר שכב״ג (שנה
11-13(

15/10140.585.5085.50לפני

חניך צופיכיף
)3(שנה

15/111317676לפני

הרשמת ילד
שלישי

חניך צופים (שנה
4-10(

15/9157102102לפני

חבר שכב״ג (שנה
11-13(

15/101368181לפני

חניך צופיכיף
)3(שנה

15/111277272לפני

2nd child joining in the beginning of the year
The 2nd child entitles a 5% discount on the lower membership fee of the two.
For example, if one child is in Y4-Y10 and the other is in Y3, the amount will be as follows:
Child #1 Y4: 415
Child #2 Y3: 55 + 260*0.95 = 302
Total: 415+302=£717

These are the fees for a 2nd child per year group:



Total for
2nd child

2st ChildMembership fees
(non-refundable)

Shevet Halutz & Re’ut
Branch

£397.00£342.00£55.00Tzofim Member (Y4-Y10)

£330.50£275.50£55.00Shachbag Member (Y11-Y13)

£302.00£247.00£55.00Tzofikef Member (Y3)

These are the fees for a 3nd child per year group:

Total for
2nd child

2st ChildMembership fees
(non-refundable)

Shevet Halutz & Re’ut
Branch

£379.00£324.00£55.00Tzofim Member (Y4-Y10)

£316.00£261.00£55.00Shachbag Member (Y11-Y13)

£289.00£234.00£55.00Tzofikef Member (Y3)

Joining during 15/12/2022 - 20/4/2023

Total for
one child

1st ChildMembership fees
(non-refundable)

Shevet Halutz & Re’ut
Branch

£295£240£55Tzofim Member (Y4-Y10)

£248£193£55Shachbag Member (Y11-Y13)

£228£173£55Tzofikef Member (Y3)


