
  

 קתדרה בתבור  

 2015-2016 ולשנת הפעילות תשע"טופס רישום  
 

 :פרטים אישיים
 

 -  בבית טלפון ___________________שם משפחה ___
 

  __ __________________________________ +ת.דכתובת
 
 

    - ת. זהות נ        ז /   מין שם פרטי______________  
 

 -- ת. לידה       -   ניידטלפון 
 
 _________________________________________________      (נא לכתוב בכתב ברור)דוא"ל כתובת  

 
 

 )למלא רק אם משתתף בפעילות( פרטי בן/בת זוג
 

    - ת. זהות נ        ז /   מין שם פרטי______________  
 

 -- ת. לידה      -   ניידטלפון 
 
 _________________________________________________      (נא לכתוב בכתב ברור)דוא"ל כתובת  

 
 

 : תשלום פרטי 
 אמריקן אקספרס      דיינרס       ישראכרט     ויזה           כרטיס אשראי:

 

  -  - -  :מספר כרטיס אשראי
 

  - בתוקף עד:      _____________________  :שם בעל הכרטיס
 

         -  של בעל הכרטיס ת. זהותמספר 
                    

 ( 1.6.2016עד ו 1.9.15תאריכים לדחויות לכל שנת הפעילות )המחאות  10)שיקים(  :ותהמחא 
 ו בעת ההרשמה(.)ימסר   "מרכז קהילתי כפר תבור"דת לפקו

 
 :הצהרה

 
 .מאומצת בעת פעילות גופנית לולה לסכניאית העל/ת מבעייה רפוסוב  אינילאשר כי הריני   

 
 תו.אני מקבל/ת אוביטול ההשתתפות המופיע בחוברת וו קראתי את תקנון הרישום כי הריני לאשר  

 
ייתכן ותמונות אשר יצולמו במהלך הפעילות יפורסמו באמצעי התקשורת )אתר, מידעון, וכיו"ב(. אם יש התנגדות לכך אנא 

 פנו למתנ"ס.
 

 ____________תאריך _____     _______________  _______ /תהמשתתף חתימת
 
 

 
 

 04-6769585פקס  04-6769842 04-6765555טלפון  15241מיקוד     316ת.ד.  

tavor.muni.il-www.kefar ilkfartavo@matnasim.org.email:  
 

 ם לכם על שנרשמתם לפעילות הקתדרהאנו מודי
 ומאחלים לכם שנת הנאה והצלחה !

 

http://www.kefar-tavor.muni.il/
http://www.kefar-tavor.muni.il/
mailto:kfartavo@matnasim.org.il


  

 -הנחות
 -ת אב()לכל בי -בסדרות

 .ןה השנייה והשלישית, הזולה מביניההנחה לסדר 10%
.ןדרה הרביעית ואילך, הזולה מביניההנחה לס 15%

  

 
 סדרות:

 משתתפים  מחיר שם הסדרה מס'
 2או  1) 

 לבית אב(

 הנחה  %
 משתתף ראשון

 הנחה  %
 משתתף שני

 סה"כ לחיוב

     ₪ 440 חיטוב המח (1
     ₪ 400 י לומדחוג א" (2
     ₪ 360 מצלמה מספרת סיפור (3
     ₪ 300 תנ"ך (4
     ₪ 250 קולנוע בתבור (5
     ₪ 200 אקטואליההיסטוריה ו (6
     ₪ 200 1 סמס' בריאות (7
     ₪ 200 2 בריאות סמס' (8
     ₪ 200 1 רואים עולם סמ' (9

     ₪ 200 2 רואים עולם סמ' (10
     ₪ 200 כלות במזרח אדרי (11
     ₪ 200 טאבלט סמארטפון (12
     ללא  יוגה צחוק (13
     ללא  ספרות (14

       
 

                              -)לכל בית אב( -בחוגים השנתיים
 הנחה לחוג השני והשלישי, הזול מביניהם. 10%
 חוג הרביעי ואילך, הזול מביניהם.הנחה ל 15%

 
 חוגים שנתיים:

מחיר  שם הסדרה מס'
 לחודש

  משתתפים
 2או  1)

 לבית אב(

הנחה  %
 משתתף ראשון

הנחה  %
 משתתף שני

 סה"כ לחיוב
 לחודש

     ₪ 160 פעמיים בשבוע פלדנקרייז (1
     ₪ 100  בשבוע פלדנקרייז פעם (2
     ₪ 160 פעמיים בשבוע התעמלות (3
     ₪ 100  עבשבו פעם התעמלות (4
     ₪ 100 טאי צ'י (5
     ₪ 100 צ'י גונג (6
     ₪ 100 ערבית מדוברת (7
     ₪ 100 אנגלית (8
     ₪ 100 ברידג' למתחילים (9

     ₪ 100 מתקדמיםברידג'  (10
     ללא  פרשת השבוע (11

       
 

 לוח חופשות מפורט לשנה זו
 

 27.9-5.10.15,    סוכות  22-23.9.15 כיפור ,     יום13-15.9.15 השנה ראש
 22-30.4.16 ,   פסח23-25.3.16,    פורים 8-13.12.15 חנוכה

 10.5.16 -19:00 עד חוגים-הזיכרון יום ערב     4.5.16 -19:00 עד חוגים-השואה יום ערב
 11-12.6.16,    שבועות  11-12.5.16 העצמאות יום

 

 למילוי ע"י המשרד

 ע"י המשרדלמילוי 


