
 

 
 חבס"ד קיץ תשע"

 
 הורים יקרים, נופשים חביבים!

 הקיץ בפתח...

 
 וגם השנה אנו נערכים לנופשון הקיץ החוויתי של "עלי שיח"

מיועד לבנים נתארח בקמפוס אולפנת "אמנה" בכפר סבא, הטובל במרחבי דשא פורחים. המחנה 

 ולבנות בשני מחזורים.
 

 2.08.18 באב אחמישי כ" -29.07.2018 באבי"ז ראשון  יתקיים אי"ה בימים -מחזור א' בנים 

 9.08.2018 כ"ח באבחמישי  -5.08.2018 באב דראשון כ"יתקיים אי"ה בימים  -מחזור ב' בנות 

בחוויות ובפעילות מאתגרת חמישה ימים של שהייה כולל ארוחות ולינה, עמוסים באטרקציות 

 מהנה.

 נופש וכייף לילדים... חופש למשפחה....

 לכל אחד/ת ממשתפי נופשון הקיץ המיוחד מתנדב/ת אחראי/ת ומסור/ה צמוד/ה.

זכאים להשתתף ילדים בכל הגילאים והרמות )פיגור, שיקום ואוטיזם( בעלי זכאות לימי נופשון 

  מהרווחה.

 .כסאות גלגליםלא נוכל לקבל לנופשון חניכים עם לצערנו מבנה ת נגישות  בבשל בעיי
 

 תהליך הרישום מתבצע כך:

:  צריכים לבדוק ולברר את זכאותם לימי נופשון אצל העובדת הסוציאלית תושבי ירושלים.1

 ימי נופשון.  5 -הקשורה לילד/ה, ולברר אם קיים אישור ל

  ₪ 125ך יש להעביר לעלי שיח דמי השתתפות עצמית לעירייה בס

 מזומן במשרדי עלי שיח /אשראי בטופס המצורף  / לפקודת "עלי שיח"עליו לרשום -צ'ק -אפשרויות לתשלום: 

 

:  יש לדווח לעו"ס על מועדי הנופשון ולדאוג להעביר .משפחות המתגוררות מחוץ לירושלים2

 ימי נופשון . 5בסך למשרד עלי שיח "הועדה" 

 18/531/עד ל  וההועדה יש להעביראת טפסי הרישום , הצ'ק, 

 / מסירה ידנית במשרדי עלי שיח.24דואר  /alei@alei-siach.org.il -באמצעות: מייל

 

 לא תתאפשר השתתפות! – עד התאריך הנ"לללא טפסי רישום והועדה 

 למשרדי עלי שיח.(5.6)לכ"ב סיוון  (29.5) בין ט"ו סיוון על מנת לוודא קבלת החניך/ה לנופשון יש להתקשר

 204326 -פרטים עבור העו"ס:  סמל מסגרת נופשון 

 .5001 -/ שיקום 1006 -/ פיגור 4609 -סמל תעריף:  אוטיזם

         9:00-14:30ה' בין השעות  –לכל שאלה ובירור בענייני הנופשון ניתן לפנות בימים א' 

 למזכירות הראשית.  -02-5022260טלפון: 

 alei@alei-siach.org.ilכתובת מייל  

 91366/ ירושלים /  36640לכתובת דואר: " עלי שיח" / ת.ד. 

על מנת שנוכל להתעדכן באופן הטוב ביותר אודות בינכם/ ביתכם נודה אם תמלאו את דפי 

 מקום פנוי.השאלון המצו"ב בתשומת לב ובכתב ברור. ההרשמה על בסיס 

 בידידות, "עלי שיח"

 וצוות הנופשון.

mailto:alei@alei-siach.org.il/

