את

כמה משלמים?
ילד ראשון
ילד שני
ילד שלישי
ילד רביעי
ילד חמישי ואילך
חניך מסניף פריפריה*

מחיר מלא

 30%הנחת קורונה

₪ 320

₪ 224

₪ 280

₪ 196

₪ 240

₪ 168

₪ 140

₪ 98

חינם

חינם

₪ 240

₪ 168

למשלמים עד א' אדר ()7/3/20

בקשות הנחה מיוחדות

•חניכי שבטי גלעד (כיתה ג') ישלמו  ₪ 200בלבד.
•רשימת סניפי הפריפריה מפורסמת באתר התנועה.
•התשלום דרך אתר התנועה בלבדwww.tariel.co.il :

אנו מודעים לקושי הכלכלי שמשפחות רבות חוו בעקבות משבר הקורונה – משפחות שבנוסף להנחת
הקורונה צריכות הנחה נוספות תמלאנה טופס בקשת הנחה מקוון באזור האישי באתר ההרשמות.
הנחות יינתנו בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר ובכפוף למילוי טופס בצירוף כל המסמכים
הנלווים לבקשה.

מועד אחרון למילוי הבקשות:
)30/1/21
עד מוצ"ש פרשת בשלח  -י"ז שבט ((30/1/21
בקשות שתוגשנה באיחור לא תתקבלנה.
 30%הנחת קורונה
משפחות שנפגעו כלכלית
מהקורונה יקבלו הנחה של 30%
ללא צורך בהגשת טפסים .יש לסמן
'הנחה' באפשרויות התשלום.
ההנחה תינתן למשלמים
עד א' אדר בלבד.

תיק גב איכותי של
חברת  outdoorעם
סמל התנועה מתנה!
למשלמים עד א' אדר.
התיקים יחולקו בסניפים ע"י
הקומונרים לאחר חג השבועות.

הזקוקים לסיוע במילוי הטופס מוזמנים להתקשר למשרדי ההנהלה בין השעות .08:30-14:00
ההנחות שיינתנו יעודכנו אוטומטית עד כ"ו שבט ( )8/2/21במערכת הרישום.

תנועת נוער אריאל רחוב הבושם  11גילה ,ירושלים
טלפון  | 02-6510822מייל ariel@tariel.org.il

התנועה הזאת
אי אפשר
להפסיק!
חברות תשפ"א

בס"ד

דבר המזכ"ל
הורים יקרים,
עם תחילת משבר הקורונה קיבלנו החלטה' ,שאת התנועה שלנו אי אפשר להפסיק!' .התנועה יחד
עם צוותי ההנהגה בסניפים בהובלת הקומונרים והקומונריות יזמה עשרות פעילויות :ניידות סניפים,
ימי זיכרון בשידור חי ,חידון תנ"ך ,קורס מדיה ,ביקורי בובות ,שני תנועתי – מופעים לחניכים בחודש
הארגון ,מסע משפחות מופלא בחנוכה ,מסע מושבות ,ועוד ועוד...

אפשר להפסיק!
התנועה הזאת אי
בכל רחבי הארץ!
את
משיכים בפעילות
מ
ניידות סניפים

התעקשנו והיינו תנועת הנוער היחידה שקיימה בקיץ סמינריוני הדרכה בצורה פרונטלית לצוותי ההד־
רכה ,הגרעינים רכזות החב"ב והקומונה – ובנוסף ימי הכשרה יעודים שהועברו בזום ,מתוך רצון להביא
להם את מקסימום הכלים המקצועים להמשך פעילות תקינה בסניפים.

באתרrishum.tariel.co.il :

ממשי
עכיםם בהתנדבות -
כוחות
הביטחון

בתנועת אריאל 'לא מפסיקים אהבה באמצע' – ואת האהבה הגדולה שלנו לחניכים ולחניכות ,לעם
ישראל ,לרבש"ע ולמשימות שהוא הועיד לנו ,שום דבר לא יכול לעצור.
ממשיכים בעוצמה גדולה בכל הכוח.

הסניף
הוירטואלי

מנהיגות
בשטח

אנו נכנסים לשנת חברות חדשה – שנה בה קיים חשש ממשי מפגיעה בהיקף התמיכה בתנועה.
תשלום החברות מאפשר את המשך התפקוד של התנועה ,הכשרות צוותי ההנהגה ,הליווי של הסניפים,
בניית תכני הדרכה ועוד.

פשוט יותר

מתוך הבנת המציאות הכלכלית המורכבת איתה מתמודדות משפחות רבות בתנועה החלטנו השנה
לאפשר הנחה משמעותית בגובה  30%לכל משפחה המעונינת בכך ,ללא צורך להגיש בקשת הנחה.

חודש ארגון

רוצים להודות להורים שנרתמים בכל שנה לעזור בסבסוד חניכים ממשפחות שצריכות עזרה כלכלית
ומזמינים את כל מי שיכול להצטרף ולתת כתף כפי יכולתו.

 #1פותחים חשבון הורה

ממשיכים
בהנהגה

מילה אחרונה לחניכים – אין לכם מושג כמה התגעגענו לפגוש אתכם ...מתפללים שבקרוב
ממש נפגש כבעבר במסעות ובמחנה הקיץ.

דביר עמיאור ,מזכ"ל

נגיש יותר

שקוף יותר

מסע חנוכה
משפחתי

בנוסף כל חניך שישלם חברות יקבל תיק גב איכותי של חברת .outdoor

בשם ה' נעשה והצליח
בציפייה לבניין אריאל!
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 #2מכניסים ת"ז של הילדים
מסע מושבות

ועוד מאות פעילויות
בסניפים ברחבי הארץ...

 #3נרשמים למפעלים

