
יש לך מקום
לצמוח בו!

חברות תשפ”ב בתנועת אריאל

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים,
הדואג לדורות מחנך אנשים" 

)יאנוש קורצ'אק(

בס"ד בס"ד

הכוח הטמון 
בתנועת 

הנוער



   דבר מזכ"ל

הורים יקרים, 
אחרי שנה בה איתגרנו את עצמנו להמשיך ולפעול על אף האתגרים 

שהציבה בפנינו מגפת הקורונה ב"ה חזרנו לשגרת פעילות מלאה 
ועוצמתית בהובלת הקומונרים והקומונריות המדהימים שלנו!

כמה משלמים?

בס"ד

מחיר חברות מוזלת    
 ₪ 295 ילד ראשון  
 ₪ 250 ילד שני 
 ₪ 210 ילד שלישי 
 ₪ 110 ילד רביעי 

חינם ילד חמישי ואילך 
₪ 240 חניך מסניף פריפריה* 

• משלמים אחרי א' אדר )2.2.22( המחיר 
יעלה ב-30 ₪ לכל חניך.

• רשימת סניפי הפריפריה מפורסמת באתר 
התנועה. 

• התשלום דרך אתר התנועה בלבד: 
www.tariel.co.il

בקשת הנחה לחברות
משפחות שצריכות הנחה בתשלום החברות  

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-
ט' בטבת תשפ"ב 13.12.21

בקשות שתוגשנה באיחור לא תתקבלנה.
הזקוקים לסיוע במילוי הטופס מוזמנים 
להתקשר למשרדי ההנהלה בין השעות  

 .08:30-14:00
ההנחות שיינתנו יעודכנו אוטומטית עד

כ"ג טבת תשפ"ב 27/12/21
במערכת הרישום.

אמץ חניך
משפחות רבות מקרב חברי התנועה 
מתקשות לעמוד בתשלומי הפעילות 

בתנועה. מזמינים את ההורים שיש 
ביכולתם לתת כתף ולתרום לקרן לסבסוד 
חניכים של התנועה. סכום התרומה מיועד 

במלואו לסבסוד אותם חניכים. 
אלו החברים של הילדים שלכם, תהיו 

שותפים לתת גם להם את המקום לצמוח בו.
על פי הפסק של הרב דב ליאור שליט"א מותר 

לתרום מכספי מעשר.
את התרומה ניתן לבצע בשלב הרישום של 

בנכם לפעילות התנועה ובאתר התנועה. 

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

                                                                הורים מלווים
בואו להיות חלק!!

שלושה שותפים בפעילות התנועה,  הנהלה ארצית, צוות הדרכה והורי התנועה. מניסיוננו 
לשותפות ולמעורבות ההורים בנעשה בסניפים יש השפעה עצומה על החוסן והחוזק של 

הסניפים.
בעמידה מול הרשויות המקומיות, בדאגה למבנה ותקציב, בגיוס קומונריות, בליווי צוותי 

ההנהגה בסניפים ועוד.
אנו יוצאים למהלך של הקמת וועדי הורים בכל סניפי התנועה. הורים שמעונינים להיות 

בוועד ההורים מוזמנים לפנות לקומונרים/ות בסניפים.
בכל סניף יוגדר על ידי המלווה התנועתי של הסניף יו"ר וועד הורים שהוא יהיה

ה'הורה המלווה' של הסניף ושתפקידו לרכז את פעילות וועד ההורים.
הורים מלווים יהיו זכאים להנחה של 10% במפעלי התנועה.

מזמינים אתכם להיות שותפים.

בס"ד

בשנת הקורונה התחזקה הבנה כמה הפעילות שלנו בתנועת 
אריאל משמעותית עבור הילדים שלנו. 

הפעילות בתנועה נותנת את המרחב לכל חניך להתקדם 
ולצמוח.

לצמוח בבניין האישיות. 
לצמוח בבניה וחיזוק הקשרים החברים.

לצמוח בחיבור לעבודת ה', תיקון המידות ושמירת מצוות.
לצמוח בהבנת המסוגלות האישית שממנה נובעת התביעה 

לקחת אחריות ולפעול למען התורה העם והארץ.

תשלום החברות הוא המים והדשן 
שמאפשרים לתנועה לפרוח 

ולהעניק את המצע המדויק עליו 
יגדל כל חניך.

יהי ה' בעזרנו במלאכת הקודש
בציפייה לבניין אריאל.

דביר


