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  ,ה' עמכם הורים יקרים

 "אחרי החגים" הגיע ובקרוב יתחיל חודש ארגון.

השנה הנושא שנבחר הוא ״צדק  כמו בכל שנה בני עקיבא בחרה נושא בו חודש ארגון יעסוק.

חברתי״. אחרי מבצע ״שובו אחים״ ומבצע ״צוק איתן״ שהוכיחו לכולנו את אחדות עם ישראל 

עם שלנו נוסיף החודש עוד אחדות אהבה בעם. גם שנת והראו לנו את העוצמות המיוחדות ב

. מקווים שהחודש הזה לחברוהשמיטה הבאה עלינו מלמדת אותנו על צדק ועל בין אדם 

 בסניף טוב ונזכה לראות את כל החניכים באים ושותפים בעשייה! אצלנויוסיף גם 

 

החניכים ילמדו אחת המטרות העיקריות של חודש זה הוא למידת הנושא ויישומו. לאחר ש

את הנושא הם יקשטו, יציירו ויצבעו את חדרם בהתאם לכך, באופן שיעמיד נושא זה מול 

עיניהם לאורך כל השנה. כל שבט יבחר בפעילות ליישום הנושא אותו הוא ילמד. בנוסף, 

כחלק מאירועי סיום חודש הארגון, כל שבט יכין הופעה הקשורה לנושא הנלמד. החניכים 

 קם בהופעה שתערך בסוף החודש.יעבדו על חל

השנה, בעקבות חג הסיגד )של עולי אתיופיה( בני עקיבא החליטו לדחות את שבת הארגון 

 בשבוע ולכן שבת הארגון תהיה בפרשת ויצא ולא בתולדות כמו בכל שנה. 

 

כפי שאתם יודעים, הפעילות בסניף במהלך החודש היא מרובה. כדי לשמור על הסדר אנו 

של החודש  הראשוניםת כל שבוע את זמני הפעילות של כל שבט. בשבועיים נשלח בתחיל

, ושבטים מעלות, מעפילים עד 02:22שאר בסניף עד השעה ישבטים נבטים וניצנים יורשו לה

 .00:12, ושבט הרא"ה עד השעה 00:22השעה 

 לאחר  שעה זו המדריכים ישלחו את החניכים הביתה. 

 כבר לא אמורים להיות בסניף.  לתשומת לבכם, משעה זו החניכים

 

בכדי שהסניף יוכל לפעול בצורה הטובה ביותר עלינו לגבות את תשלום המיסים השנתי 

 בהקדם.

תשלום המיסים משמש למימון הפעילות השוטפת של הסניף במהלך כל השנה )צופרים 

כתובת אש הגברה למוצאי שבת ארגון,-לחניכים, ציוד מתכלה, פעולות, ציוד לחודש ארגון כמו

 ועוד(

 עלות המיסים נקבעה בתיאום עם ועדת הנוער ומקבילה לשנים הקודמות:

 002 -ילד ראשון ₪ 

 02 -ילד שני ₪ 

 02 -ילד שלישי ₪ 

 לכל המשפחה. 122 -ילד רביעימ 

 אמצעי  תשלום:

 'צ'ק לפקודת 'ועד מקומי חשמונאים  

 מזומן 

  הוראת קבע )לשם החיוב ניתן לשלוח מייל
roni11212roni@gmail.com  או לשלוח אישור בכתב לחיוב ההוראה 

 

 0בכדי לא להכביד עליכם הגענו להסדר עם מזכירות היישוב שתאפשר לפרוס את התשלום ל

 .צ'קיםתשלומים בהוראת קבע או ב

 

יום חמישי ו' עד ארגון,  לפני פתיחת חודש נודה לכם הורים יקרים אם תסדירו את התשלום

 ובכך תעזרו לנו להתפנות ולהתעסק אך ורק בפעילות הקשורה לחודש  12.02.0203חשוון 

mailto:roni11212roni@gmail.com
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 הארגון ובעניין החינוכי שבו מבלי לחשוב ולדאוג למצב הכספי של הסניף.

כיבוד לפעילות ערב שבת של חבריא ב',  -לדוגמא מו כן נשמח לכל תרומה עבור הסניף.כ

ועוד רעיונות כיד הדמיון. כמובן שגם מכשירי חשמל, ריהוט ישן, ספונסרים לעלון הסניפי 

 יתקבלו בברכה.תרומות כספיות 

 

בימים אלו אנו משפצים ומתקנים את הסניף בסיוע הישוב, על מנת שהחניכים יוכלו לפעול 
רים לסייע לנו בשיחה עם ילדיכם להבנת המאמצים והכספים כראוי בסניף. נבקשכם ההו

 הרבים 
הסביבה. חניכים אשר  ןוניקיו וניקיונהמושקעים בסניף וחשיבות השמירה על רכוש הסניף, 

יימצאו משחיתים ו/או פוגעים ברכוש הסניף יידרשו לשאת בעלות הוצאות התיקונים ככל 
 שיידרשו. 

 
ר אישי עם החניכים מידי שבוע. מצורפת להלן רשימת במהלך החודש המדריכים יהיו בקש

 שמות המדריכים של כל שבט ומספרי הטלפון שלהם.
 אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הערה והארה.

 בשיתוף פעולה ובהצלחה! הווה לחודש ארגון ולשנה שלמה מלאבתק
 

 בברכת חברים לתורה ועבודה,

 .וועדת נוער המדריכים רוני הקומונרית

                                                                             

 

 

 -נא למלא את הפרטים האלו ולהביא בזמן תשלום המיסים
 

 

 __________________  :טלפון בבית

 

 _______  -___ _____________:פלאפון)של אחד ההורים(

 

  )נא לכתוב באותיות גדולות(: אימייל )של אחד ההורים(
 

_____________________________________  ______________ 

 

 הוראת קבע ות הרצויה(: מזומן / צ'ק / רתשלום )נא להקיף את האפש אמצאות

 

 ________________חתימה_

 

 

 פלאפון החניך )אם יש( שבט שם החניך
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 בנות בנים 

 נבטים
 )כיתה ה'(

 2000020000 -פרנועם לאו
 2000200351 -דני רוטר

 2030530550 -דוד ווקסלבאום

 2000221003 -דפנה כץ
 2035025010 -אהבה מנש
 2000002351 -מרים הלל

 ניצנים
 )כיתה ו'(

 2030000232-איתן טייטלר
 2033020300-נפתלי ארנולד

 2000000322-קשת גולדשמיט
 2035032000-הדר שרייבר
 2005022020-נעה אביעזר

 מעלות
 )כיתה ז'(

 2002520002-יוסף אהרונוף
 2000002352-איתמר אפשטיין

 2000000030-משה חריש

 2030010300-אליענה ז'ייציק
 2031000005-ליאת

 2031051330-רוני כץ

 מעפילים
 )כיתה ח'(

 2003552005-יהונתן גרנות
 2030100525 -ידידה פינק
 2000003022 -צור טרביץ

 2000120002-נוי יפה
 2035500520 -ליענה קפלןא

 2000000003 -שירן חורי

 הראה
 )כיתה ט'(

 2005010230 -פסח בלכר
 2020250210 -איתן סימקיס

 2030233102 -זיו לוריא

 2030010525 -רבקה תמר
 2020000210 -חרות זינר

 2020020015 -אילנה שטיינבך

 אביחי
 )כיתה י'(

 2031011000 –ברק אליצור 
 

 2002200055 -הדס הורביץ
 2031322105 -הדס טי

 2000503130 -תמר שטרנטל

 2001000011 -הקומונרית וני ר


