טופס הרשמה לפעילות בתנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)
ואישור הורים להשתתפות בפעילות לשנת פעילות _________
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מופנה לזכר ונקבה כאחד.

עמוד  – 1פרטי המשפחה
רקע
תנועת הצופים הינה תנועת נוער ממלכתית ציונית אשר פועלת בכל רחבי הארץ בכ 180-שבטים.
התנועה הוקמה בשנת  1111ומונה כיום כ 000000 -חניכים .התנועה מיועדת לילדים ובני נוער בכיתה ד'-יב'
ופועלת בימי הפעילות השוטפים במשך השנה ובמסגרת מפעלים 0טיולים ומחנות לאורך כל השנה.
הנהגה__________________________ שבט_________________________

פרטי ההורים
שם האב___________ שם משפחה___________ ארץ לידה_________ שנת עליה_______
ת.ז.

עבודה/עיסוק___________ טלפון נייד_________ דוא"ל____________

באם היית חניך בעבר בתנועת הצופים 0שם הנהגה_______ שם שבט _______שנת סיום יב'___
האם מעוניין להתנדב לצופים כן  /לא

האם הנך מע"ר /חובש /רופא /נושא נשק מוסמך

שם האם___________ שם משפחה___________ ארץ לידה_________ שנת עליה_______
ת.ז.

עבודה/עיסוק___________ טלפון נייד_________ דוא"ל____________

באם היית חניך בעבר בתנועת הצופים 0שם הנהגה_______ שם שבט _______שנת סיום יב'___
האם מעוניין להתנדב לצופים כן  /לא

האם הנך מע"ר /חובש /רופא /נושא נשק מוסמך

אחים/ות בצופים
שם פרטי ומשפחה_____________________ כתה__________ ת.ז
שם פרטי ומשפחה_____________________ כתה__________ ת.ז
שם פרטי ומשפחה_____________________ כתה__________ ת.ז
שם פרטי ומשפחה_____________________ כתה__________ ת.ז

מאשר הפרטים הרשומים בעמוד זה:
שם ההורה________________ חתימת ההורה________________ תאריך____________

עמוד  – 2פרטי החניך
פרטים אישיים של החניך – יש למלא טופס נפרד עבור כל אחד מילדי המשפחה חניכי הצופים
שם פרטי__________________ שם משפחה__________________ מספר ת.ז
תאריך לידה _ _ _ __ _ /_ _ /

מין ז  /נ

כתובת :עיר__________ שכונה________ רחוב_________ מספר_______ מיקוד________
טלפון בבית _____________ טלפון נייד____________ דוא"ל ______________________

פרטים נוספים
קבוצה בשבט בצופים____________ שם בית הספר בו לומד החניך_________ כתה______
קופת חולים בה חבר החניך___________

צמחוני כן  /לא

הצהרת בריאות
הנני מצהיר בזאת כי:
 .1לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני /בתי להשתתף בפעילות צופית כלשהי
 .2יש לבני /בתי מגבלה בריאותית כדלקמן:
א .יש לבני /בתי מגבלה בריאותית כרונית (כגון :אסטמה 0סוכרת נעורים 0אפילפסיה וכד')__________
אנא תאר את המגבלה _______________________________________________________
ב .האם יש לבני /בתי מגבלות רפואיות המחייבות תזונה מיוחדת כגון צליאק 0רגישות ללקטוז0G6PD 0
אחר___________
ג.

יש לבני /בתי אלרגיה ל____________ ובשל כך בני /בתי נוטל/ת תרופות ________________

ד.

על בני /בתי לשאת באופן קבוע את התרופות הבאות________________________________

ה.

אנא ציין שם וטלפון נייד אשר ניתן לפנות בשעת מצוקה בגין מגבלות בריאותיות______________

ו.

פרטי וטל' הרופא המטפל אשר ניתן לפנות בשעת מצוקה בגין מגבלות בריאותיות_____________

באם לחניך מגבלות בריאותיות באחריות ההורה להעביר אישור רפואי עדכני בכל שנה למרכז השבט

אישור השתתפות בפעילות מים
בני /בתי יודע/ת לשחות ואני מאשר לו /לה להשתתף בפעילות מים.
בני /בתי יודע/ת לשחות אך איני מאשר לו /לה להשתתף בפעילות מים.

בני /בתי אינו /אינה יודע/ת לשחות ואינני מאשר לו /לה להשתתף בפעילות מים.

כללי
אישור השתתפות בפעילות התנועה:
אני מאשר השתתפות בני /בתי להצטרף לתנועת הצופים ולהשתתף בפעילות במסגרת התנועה.

אישור קבלת מסרונים:
ידוע לי 0כי הפרטים שנמסרו על ידי ישמשו לצורך קבלת מסרונים ועדכונים לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני.
במידה ואינך מעוניין לקבל עדכונים כאמור אנא סמן זאת כאן

מאשר הפרטים הרשומים בעמוד זה:
שם ההורה________________ חתימת ההורה________________ תאריך____________

טופס בקשה לקבלת הנחה – הסבר
הורים יקרים ,שלום רב
משפחות אשר מתקשות לעמוד בתשלום עבור פעילות התנועה יכולות לפנות בבקשה להנחה.
לצורך כך ,הוקמה וועדה מצומצמת ודיסקרטית אשר מטרה לסייע להורים המתקשים
בתשלומים עבור ילדיהם ולקבוע את גובה ההנחה ע"פ קריטריונים אחידים ובהתאם לתקציב
השבט.
את הבקשות יש להעביר אך ורק על גבי טופס" ,בקשה להנחה" ,אותו יש למלא במלואו ולצרף
את כל המסמכים המתבקשים .בקשות לא מלאות או חסרות במסמכים לא ידונו .בכל בקשה
מלאה ידונו ויחליטו בועדת ההנחות .את תשובת הועדה תקבלו בטלפון ונא לפעול בהתאם.
החלטת הוועדה תקפה לכל שנת הפעילות ואין צורך בהגשת בקשות חוזרות.
מיותר לציין ,כי ועדת ההנחות עושה ככל יכולתה לסייע להורים המתקשים בתשלומים ,אולם,
יכולת הסיוע של הועדה מוגבלת ביותר.
מילוי טופס הבקשה
הנכם מתבקשים למלא את טופס הבקשה במלואו ולצרף את המסמכים הבאים בהתאם לעניין :
א.

המלצת מחלקת רווחה בעירייה

ב.

אישורי הנחה ברשות המקומית

ג.

אישורי הנחה מביה"ס

ד.

אישורי אבטלה

ה.

פירוט הכנסות המשפחה האב והאם והאישורים המתאימים :
* משכורת  -שלושה תלושים אחרונים
* מביטוח לאומי  -אישור מתאים תקף
* כעצמאי  -אישור רו"ח או יועץ מס על ההכנסה השנתית
* פנסיה  -שלושה תלושים אחרונים
* השלמת הכנסה  -אישור מתאים לשלושה חודשים אחרונים
* תשלומי דמי מזונות  -חוזה גירושין
* כל הכנסה אחרת  -אישור מתאים

ו.

חוזה שכירות

ז.

צילום ספח ת .ז  .עם כל פרטי המשפחה

ח.

חתימה על הבקשה

את הבקשה (בצירוף כל המסמכים) יש למסור לראש או גזבר השבט עד ________________.
בכבוד רב
ועדת הנחות שבטית

טופס בקשה להנחה מתשלום בגין השתתפות בפעילות צופית

שם ביה"ס

שם החניך

כתה

ת .ז

ילדים
עד

ילדים מעל

גיל 81

גיל 81

כתובת מגורים

שם האב

ת .ז

טל' נייד

שם האם

ת .ז

טל' נייד

מצב משפחתי

נשוי/אה

גרוש/ה

רווק/ה

אלמן/ה

פרטים על מצב כלכלי
ברשותי :דירה פרטית
עסק פרטי
בבעלותי :כלי רכב
פרטי הכנסה

לא

כן

לא

כן

לא

אני משלם שכ"ד  /משכנתא בסך _____________  ₪לחודש

כן סוג ושנה ________________ סוג ושנה _____________________
שם מקום העבודה /קצבה

שכר חודשי נטו

שכר חודשי
ברוטו

עבודת האם
עבודת אב
מזונות
קצבה מביטוח לאומי
אחרות
סה"כ

הצג מסמכים:
צילום ספח ת.ז

 3תלושי שכר אחרונים

אישור השלמת הכנסה
חוזה מזונות

חוזה שכירות

אישור הכנסות כעצמאי
אישורים רפואיים

אישור ביטוח לאומי עבור קצבה

המלצה מלשכת הרווחה

אישור הכנסות מפנסיה

צילום רישיון רכב

טופס הנחה הניתן מעייריה

אישור אבטלה
מכתב בקשה

אישור הנחה מביה"ס

נימוקים לבקשה___________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________
הצהרה:
אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים וידוע לי כי אם ימצא שהפרטים אינם נכונים או מלאים ,יבוטלו
ההנחות שאושרו ,ואדרש לשלם את כל המגיע בתוספת הפרשי ריבית ,הצמדה והוצאות.

אני ה חתום מטה מתחייב בזאת לא לפרסם את סכום ההנחה אשר ניתנה לי אני מצהיר בזאת כי הובא לידיעתי
שבמידה ולא אעמוד בהתחייבות הנ"ל תבוטל ההנחה לאלתר.

תאריך ______ ___/___/שם ממלא הבקשה ___________________ חתימה _________________

החלטת הוועדה מיום _____ ___/___/סכום ההנחה  _________ %חתימה _____________

טופס בקשה לקבלת קופה קטנה
אני

_______________,

ת.ז

_______________אבקש

לקבל

קופה

קטנה

על

סך

_____________
וזאת למען הוצאת כספים לטובת ביצוע תפקידי.
אני מאשר כי קראתי את נוהל קופה קטנה ואת הדרוש הנוגע להוצאת כספי קופה קטנה.
הנני מתחייב כלפי התנועה להשתמש בכספי הקופה הקטנה בתבונה ,ביושר ,רק במקרה שלא
ניתן בפועל לבצע תשלום באמצעות שק ,באחריות ולצרכי פעילות התנועה בלבד ע"פ נהלי
הכספים של התנועה.
ידוע לי כי אחת לחודש לכל המאוחר עלי להעביר למנהלת החשבונות ההנהגתית/התנועתית
באופן מסודר ונפרד את כל החשבוניות ששילמתי באמצעות כספי הקופה הקטנה בצירוף
הסעיף התקציבי הרלוונטי.
בסיום תפקיד עלי להחזיר את יתרת כספי הקופה הקטנה בצירוף היתרה שלא נוצלה וכל
החשבוניות הדרושות כנדרש לטובת הסבר ליתרה שנוצלה.
הריני מאשר שסכום שלא יוחזר על ידי ע"פ הנחיות הנוהל יחשב כמקדמה ע"ח שכרי ו/או כחוב
שעלי לפרוע.
הנני מאשר כי קיבלתי העתק של נוהל קופה קטנה וכי קראתי אותו ואני מתחייב לפעול על פיו.

תאריך____________:

חתימת העובד______________________:

שם מאשר הבקשה _________ :

תפקיד המאשר_____:

_

חתימת המאשר________________:

טופס שימוש בקופה קטנה
שם העובד

מחלקה/הנהגה/שבט

תאריך הבקשה

יש לצרף חשבוניות ו/או קבלות ולפרט בטבלה להלן:
מספר
סידורי

מספר
חשבונית
או קבלה

שם הספק ומטרת ההוצאה

מספר
משתתפים

סעיף
תקציבי

סה"כ:
הריני מצהיר בזה כי הפרטים שנמסרו בדו"ח זה הינם נכונים.
חתימת העובד

חתימת מנהל
ישיר

תאריך הבקשה

הסכום
בשקלים

טופס בקשה להחזר הוצאות
שם העובד/מתנדב

תאריך הבקשה

מחלקה/הנהגה/שבט

יש לצרף חשבוניות ו/או קבלות ולפרט בטבלה להלן:
מספר
סידורי

מספר
חשבונית
או קבלה

שם הספק ומטרת ההוצאה

מספר
משתתפים

סעיף
תקציבי

סה"כ:
הריני מצהיר בזה כי הפרטים שנמסרו בדו"ח זה הינם נכונים.
חתימת העובד

חתימת מנהל ישיר/גזבר ומרכז
ההנהגה /גזבר השבט

תאריך הבקשה

הסכום
בשקלים

