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 בס"ד

 סבסוד )הנחה( בבני עקיבא

 הורים יקרים ה' עמכם,

  נפתחה מערכת הסבסודים של בני עקיבא.

 מגיש בקשה לסבסוד? מי❓

כל משפחה שמרגישה צורך בעזרה במימון מפעלי 
 התנועה )מחנות, מסעות ועוד יציאות תנועתיות(.

 לנו סבסוד, זה קשור גם אלינו? אם כבר יש❓

כולם צריכים להגיש מחדש  ן! הסבסודים מתאפסים!כ
 בקשות לסבסוד. והם יתפסו עד לקיץ של שנה הבאה.

הורי שבט נבטים שהגישו בקשות לפני מספר 
  זה תופס עד הקיץ הבא ולא צריך שוב כעת. -חודשים

 כל מי שמגיש בקשה לסבסוד מקבל?❓

  ומרת בהכרח שבנ"ע תאשר.לא. הגשת בקשה לא א

 מי מאשר את הבקשות?❓

ועדה בבנ"ע הבוחנת כל מקרה לגופו וכך מחליטה מה 
 גודל הסבסוד ואם אכן יש בו צורך.

  אז איך עושים את זה?❓

, בוחרים ב 'הורים', נכנסים לאתר של בני עקיבא
 :או ניגשים ישר ל .נכנסים ל 'הגשת בקשת סבסוד'

http://sibsud.bneiakiva.org.il// 

חשוב מאוד  .אח"כ למלא אחרי ההוראות הכתובות
למלא הכל לפני ששולחים. אם יחסרו פרטים לא יוכלו 

 להתייחס לבקשה שלכם.

  איזה טפסים צריך לצרף?❓

כל הילדים,  ספח של תעודת הזהות שמופיעים בו
הכנסות של שלושת החודשים האחרונים של שני 
ההורים, אם יש סיבה מיוחדת שבגגלה מבקשים 

 לצרף מסמכים מתאימים. -סבסוד

מבקשת בכל  .15.6עד צריך להגיש את הבקשה ❗

לשון של בקשה שתגישו בזמן. אחרי התאריך הנ"ל 
  לא אוכל לעזור.

 !23.5בקשות סבסוד למדריך צריך להגיש עד 

  בברכת חברים לתורה ועבודה,

 0525992596אריאלה הקומונרית 

 

 

 לקידוש? /המה אני מביא

                  עוגיות -נבטים
                        עוגות -ניצנים
                חטיפים -מעלות

           שתיה -מעפילים
              וגיותע -הרא"ה
 חטיפים -אורות

שבת תנועה, שמות השבטים:לכבוד   

נתיבות | עציון | גאולים | ’ | ז-גרעינים א

איתנים | מתנחלים | הטירה | אמונים | 

חלוצים | נטעים  יבנה | נחלים | מרחבים |

| עלומים | אורים | שחל | מגשימים | 

גלבוע | נחשון | להגשמה | יחדיו | מוריה 

ישורון | צורים | שחם | שובה |  | הראל |

כיסופים | גולן | רעות | עמיחי | אריאל | 

היובל | התחיה | צוריאל | עמיעד 

אלישיב | אחוה | ידידיה | החלוץ | דרור  |

| עצמאות | הצבי | המבשר | עמישב | 

אמונה | שלם |  נחלה | ברמה | אחדות |

נריה | התקומה | יחיעם | עז | קוממיות | 

| נצח |  עמיצור | אלעד | לביא | אחיה

ה | נעלה | ”דביר | הגבורה | להב שבות |

| נאמן | אביחי | ציון | מורשה |  איתן

 אורות

 ל הכבוד:כ

לכל החניכים ולמדריכים 
התותחים על ל"ג בעומר 

                    מדהים!
פיצים רות השלשבט או

 על העשייה.

 17:30יום שלשי ב
סניף בפעילות מיוחדת 

 יום ירושלים!בוד כל

 שאלה לפרשת השבוע:

מצאו שש מילים רצופות 
 המתחילות באותה אות.

  חניכים מצטיינים:

 המלכים החניכים
הגיעו לנקות ש

 :באיזור המדורות
ץ, נסיה פריניצחק 

פרינץ, אליאב 
ססמן, יאיר ברט, 
שלם נאמן, אוריה 

יענה הרמן, אל
קה שכטר, פורת, רב

יאיר יהלומי, איילת 
, איתן פולק לוי

ועמיחי סוכולובר. 
תודה מיוחדת 

 הללמדריכות ל
 !והדס

                ירושלים:סניפית בשבת 
להורים מידע על השבת.  שלחנו

תשלום והרשמה עד יום ראשון 
  .21:00ב

 שלום ומבורך!שבת 
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