
 

 תנועת בני עקיבאשל התרמות שנתיות 

פרויקטים ה בשבילהארץ  ברחביכסף בימים אלו חניכי התנועה מתרימים 

 :    בתנועה הבאים

                                   העדה האתיופית.מפיתוח מנהיגות בקרב בני נוער  – תוכנית השחר

                                                          .שבטים לילדים עם צרכים מיוחדים – שבטי יובל

תוכנית לפיתוח מנהיגות בשכונות ובפריפריה בתיכונים ברחבי  – גרעין יונתן

                                                                                                          הארץ.

                                       בסוד חניכיכם לפעילויות התנועה.קרן לס – אמץ חניך

 פעילויות במרכזי קליטהו מועדוניות רווחה

 מה זה אומר לגבנו?

ביום שלישי אחרי הפעולות כל שבט יצא להתרים ברחוב אחר  -חניכים

                                          ביישוב. יאללה ראבק!                                                   

צפויה לכם דפיקה בדלת ובקשה לתרומה למען הפרוייקטים  -הורים

 החשובים הנ"ל. נשמח לתרומה מכל גודל.

                   לוז שבת
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                     מדריכה מצטיינת: הדס וכסלר
 חניכה מצטיינת: רבקה שכטר

 

 

 דבר הקומונרית

אירועים  2לאחר שבועיים שלא היה דף סניף, יש צורך לסכם  סניף יקר!
 שהיו לנו: ונהדרים גדולים 

התחלנו בקבלת שבת עם כלי נגינה בגן חיים ואח"כ תפילת : שבת תנועה .1
ך. בבוקר עשינו קידוש )כל הכבוד לחבר'ה שהקפידו להביא דברים!( קרליב

היה מפקד מכובד ומרשים יישר כוח! ובמנחה היה  ואח"כ ארוחות שבטיות.
לתפילה ברמה שלא היה כל השנה! ראינו היה שקט וכבוד  !!היסטורי!

 אז בואו נתמיד בזה ונגיע לרף גבוהה כל שבת!  -שאנחנו יכולים

ף לחוויה! לכל מי שיצא והוסי!! תודה פית בירושלים: היה מטורף!. שבת סני2

במהלך השבת,  החיבור שהיה בין השבטים ומרגשות: יפותבעיני  שהיו נקודות

ם, התפילה והשירה בכותל, התכנים על ירושלים שהועברו ע"י המדריכי

 אין עליכם! בהליכה הלוך ובמיוחד חזור מהכותל. המורלים והגאווה הסניפית

 שבועהפרשת שאלה למחשבה מ

"והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני 
 האדמה."

 מהי מידת הענוה לדעתכם?

 במפעלי בני עקיבא סבסוד )הנחה(

 סבסוד?ל בקשה מי צריך להגיש❓

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

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

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

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

 כל מי שמגיש בקשה לסבסוד מקבל?❓

  לא. הגשת בקשה לא אומרת בהכרח שבנ"ע תאשר.

 מי מאשר את הבקשות?❓

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

  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// 

 אח"כ למלא אחרי ההוראות הכתובות..

הכל לפני ששולחים. אם יחסרו  חשוב מאוד למלא
 פרטים לא יוכלו להתייחס לבקשה שלכם.

  איזה טפסים צריך לצרף?❓

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

 לצרף מסמכים מתאימים. -סבסוד

. מבקשת בכל 15.6עד  ה צריך להגיש את הבקש❗

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

  בברכת חברים לתורה ועבודה,

 0525992596אריאלה הקומונרית 

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

