
 

 "אפתש פעילות בוקר בשיינפלדל רישוםטופס 

 חודשי פעילות( 12) 2021אוגוסט  - 2020תקופת הפעילות בין החודשים ספטמבר *

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

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

 ________ת.ז. ___________________________  ______________________________________ :משפחהו פרטי שם

  _________________________________________________________________________________________: כתובת

   ____________________________________________________נייד:  ____ _______________________: טלפון בבית

 ____________________________________________________________  !נא מלאו בכתב ברור -מייל  כתובת

 חודשים  12לחודש *  ₪ 90 –יום פעילות בודד   ברצוני להירשם ל:

 2  חודשים 12לחודש *  ₪ 160  –ימי פעילות 

 3  חודשים 12לחודש *  ₪ 220 –ימי פעילות 

 4  חודשים 12לחודש *  ₪ 260 –ימי פעילות 

 5  חודשים 12לחודש *  ₪ 290 –ימי פעילות 
 

 במסגרת יום הפעילות הנבחר: ברצוני להשתתף בחוגים הבאים

 חוגי יום ה' חוגי יום ד' חוגי יום ג' 'בחוגי יום  חוגי יום א'
 : שיעור ראשון

  לשוט על גלי
כלים  -הקורונה

 מיינדפולנסמעשיים ו
  חוסןצוות מרכז  עם

 )עד דצמבר(

  שנישיעור: 

 10:35-ב 1 התעמלות
  חנה גמליאל-

 )לסמן( סטודיו/זום

 שיעור שלישי: 

 בסטודיו 2התעמלות
 גמליאלחנה - 11:30-ב

 או

  שיח באנגלית 
 לחודש( ₪ 35)בתוספת 

 

 

 ציור 
 דיוקנאות

  עם תמר
 
  שנתי

 חודשים( 10)
 
 
 
 
 
 

)נחשב כיומיים 
 פעילות בהרשמה

מספר מקומות  –
 (מוגבל

 

 ציור 
 בשמן

 עם תמר
 

  שנתי
 חודשים( 12)

 
 
 
 
 
 

)נחשב כיומיים 
 בהרשמהפעילות 

מספר מקומות  –
 (מוגבל

 

 פרשת שבוע 
  עם חיה הורוביץ

 

 Book Club 
 

  התעמלות
יעל  – *נשים

  קלר
 

  הרצאה
מתחלפת 

 *באנגלית
 
ההתעמלות *

באנגלית  ותוההרצא
יתקיימו בשלוחת הזית 

  ובזוםשל המתנ"ס 

 

  התעמלות גברים 
 

 שיטת ימימה 
 מתקדמות

 110₪)בתוספת 
 (לחודש

 

  נביאשיעור  
 

 התעמלות נשים -
 יסכה חסון

 

 שיטת ימימה 
)בתוספת  מתחילות

  (לחודש 110₪

 פרטים מלאים באתר מתנ"ס אפרת

 חובה לסמן סעיף זה או זה שאחריו!: , קראו וסמנושימו לב

  בפעילות בחוגים /ובעיה בריאותית שתפריע להכיום אין  לנרשםהנני מצהיר כי . 

  מתאים מצ"ב אישור רפואי .להשתתף בפעילות ימותר לבעיה רפואית אך לי יש הנני מצהיר כי. 

  סכום חד בהמתנ"ס לממן השתתפות אדם אחר בפעילות  מלגההנני מבקש בזאת לתרום
 . חיובי המתנ"ס אשר יגבה במסגרת ₪ ________________פעמי/חודשי בגובה _______

 

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

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

 

  _________________ הכרטיס ת.ז. בעל ____________________ שם בעל הכרטיס
 

 חתימה ______________________תאריך ___________________  

 

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


