
  

  ב"פתש פעילות בוקר בשיינפלדל רישוםטופס 
  חודשי פעילות) 12( 2022אוגוסט  - 2021תקופת הפעילות בין החודשים ספטמבר *

  השתדלנו להרחיב מענה ולתת פעילות מותאמת ומקיפה ככל הניתן.  –שנה מורכבתבעקבות 

  יוק רב למתן מענה הכי מדויק לכם!אנא מלאו את כל הפרטים בד הפעילות מונגשת בזום.חלק מ

  ________ת.ז. ___________________________  ______________________________________ :משפחהו פרטי שם

   _________________________________________________________________________________________: כתובת

    ____________________________________________________נייד:  ____ _______________________: טלפון בבית

  ____________________________________________________________  !נא מלאו בכתב ברור -מייל  כתובת
 חודשים  12 לחודש * ₪ 90 –יום פעילות בודד    ברצוני להירשם ל:

 2  חודשים 12לחודש * ₪  160  –ימי פעילות 
 3  חודשים 12לחודש * ₪  220 –ימי פעילות 
  חודשים 11לחודש *  ₪ 50תוספת  –רקמה 
  חודשים 11לחודש *  ₪ 160 –ציור בשמן/יסודות 

  
  במסגרת יום הפעילות הנבחר: ברצוני להשתתף בחוגים הבאים

  חוגי יום ה'  חוגי יום ד'  חוגי יום ג'  'בחוגי יום   חוגי יום א'
יום א' יחלו  חוגי

  29.8.21ב
  

 : שיעור ראשון
  שיח באנגלית 

10.20 
  לחודש)₪  35(בתוספת 

 10.35  :שיעור שני 
חנה - 1 התעמלות

   גמליאל
 0.311  :שיעור שלישי 

 חנה- 2התעמלות 
     גמליאל

 או:

  שמיטה ויובל
בן שלמה עם  בימינו

 11.45(סמס' א')  צבי
   

  
  

  יסודות
 ציורה

 8.45 בשמן
ר עם תמ

   רונד
  החל מאוק')(

  

  עיונים
בספר 

שמואל 
 ומלכים

עם  9.30
הרב 

עמיהוד 
  בזום)( גלזר

 
  
  

 8.45 בשמן ציור 
  רונד עם תמר

 החל מאוק')(
  

  התעמלות
עם   10.45 נשים

   יעל קלר

 עם  11.45 רקמה
 מיכל רוזנברג

 50₪(בתוספת 
  ')מאוק החל לחודש

  שימוש
 בסמארטפון

דרור עם  16.00
 לחודש  ₪ 35(זימי 
  מאוק') החל

Zayit Branch 
Activities:  

 
9:00   

Book Club 
10:30  

Zumba Gold 
11:30  

Ethics of our 
Fathers 
(Separate 

registration)  

  
  סבתא

 תסורג
12.30  

Crochet  
שרון עם 

  ₪ 35( בלקין
 החל לחודש
  מאוק')

  

 התעמלות גברים 
, סיטבוןאורן  - 9.00

  באולם רקפת במתנ"ס
 

 שיטת ימימה 
עם  9.00 מתקדמות

(בתוספת לילך נעמן 
 )לחודש 110₪

 

 פרשת מבט ל
עם  9.30 שבוע

 בנית חיה הורוביץהר
 

 התעמלות נשים 
 סכה חסוןעם י - 10.40

  

 שיטת ימימה 
 מתחילותו המשך

 עם לילך נעמן 11.30

   )לחודש 110₪(בתוספת 

  פרטים מלאים באתר מתנ"ס אפרת

 חובה לסמן סעיף זה או זה שאחריו!שימו לב: 

  בפעילות בחוגים ו/בעיה בריאותית שתפריע להכיום אין  לנרשםהנני מצהיר כי .  

  מתאים מצ"ב אישור רפואי .להשתתף בפעילות יבעיה רפואית אך מותר ללי יש הנני מצהיר כי. 

 סכום חד פעמי/חודשי בהמתנ"ס לממן השתתפות אדם אחר בפעילות  מלגהנני מבקש בזאת לתרום ה
 . חיובי המתנ"ס אשר יגבה במסגרת₪  ________________בגובה _______

  , התכנית נתונה לשינויים  ל המתנ"סשהרשמה והביטול ה מדיניותוף להרשמה זו הינה בכפ

  ___________  -_____ ______ -___________  -__________  מספרכרטיס אשראי    :התשלום אמצעי
    _____/_____ תוקף         ולעדכן תוקף:) המתנ"ס ספרות אחרונות אם זהו הכרטיס שבמערכת 4(ניתן לכתוב רק 

   _________________ ת.ז. בעל הכרטיס ____________________ שם בעל הכרטיס
  חתימה ______________________תאריך ___________________  

  efrat.matnas@gmail.com, דוא"ל 9933549פקס  9932936טלפון 


