
 
  

 

 

 ט"ז טבת תשע"ט

 18דצמבר  16

 ינואר!תקיים בתרכישת מנויים מעכשיו  –עומסי ערב פסח ל לא נכנסים

חוצבים -לחברי ִמנהלת הר  
 בלבד

מנוי מחיר  סוג המנוי
 רגילשנתי 

הארכת מנוי  מנוי שנתי
אפריל : מקיים

 20ינואר  עד 19

 ₪ 286 ₪ 434 ₪ 510 זוג

 ₪ 331 ₪ 502 ₪ 590 1זוג+

 ₪ 354 ₪ 536 ₪ 630 2זוג+

 ₪ 370 ₪ 561 ₪ 660 ומעלה 3זוג+

 ₪ 163 ₪ 247 ₪ 290 מבוגר בודד

 ₪ 118 ₪ 179 ₪ 210 פנסיונר בודד

 ₪ 118 ₪ 179 ₪ 210 ילד 

 ₪ 130 ₪ 197 ₪ 232 3חד הורה עם ילד מתחת לגיל 

 ₪ 248 ₪ 376 ₪ 442 1חד הורי+

 ₪ 298 ₪ 452 ₪ 532 2חד הורי+

 ₪ 318 ₪ 483 ₪ 568 ומעלה 3חד הורי+

 

  אינו נכלל במנוי, יש לרכוש עבורו מנוי למבוגר בודד. 18ילד מעל גיל 

  הכניסה חינם. 3ילד עד גיל 

  להכניסו למנוי המשפחתי.לשקול האם כדאי יחויב בתשלום מלא, מומלץ  3ילד אשר במהלך שנת המנוי יהיה בן 

 איך זוכים בהטבה?

 מדוא"ל של העבודה ובו סוג מנוי שברצונך לרכוש. לִמנהלת הר חוצביםשולחים מייל  .1

 8ברחוב המרפא  חוצבים-ישירות בִמנהלת הראו  מעטפה סגורה  לרכזת רווחה/אדמ' בחברהיש להעביר כל החומר ב .2

             חוצבים(.-הר 19הרטום  ')כניסה נוספת מרח. 09:00-14:00ה' בין השעות  –בית בינת בימים א'  בבנין 5קומה 

 . 19ינואר  7יום ב' במשרד ִמנהלת הר חוצבים עד  או מסירת המעטפות לרכזת החברה

 ?מה במעטפה

 .של גן החיות מלא טופס הרשמה .א

 (.אפשר להדפיס מהמחשב) בצד האחורי רשוםבצבע של כל אחד מבני המשפחה, כאשר שמו  פספורט תתמונ .ב

 צילום ספח תעודת זהות שבו מופיעים בן/ת הזוג והילדים הכלולים במנוי. .ג

 יום, לא יותר( 30חוצבים " )דחויים עד -" עמותת הר לטובתתשלום במזומן או צ'ק  .ד

 .₪ 10סך ן שלא יימסר יחויב ע"י גן החיות בכרטיס ישכרטיסי מנוי ישנים.  .ה

לא יודפסו עד  - מנויים חוזרים מתבקשים לצרף תמונות עדכניות של הילדים. כרטיסי מנוי עם תמונות לא עדכניות .ו

 למסירת התמונות

 .נוכל לטפל בהרשמהלא כל החומר הנ"ל ללא 

 ייתכנו שינויים קלים. 19ינואר  20 דשתחילת מנוי ח

 יהיה להיכנס לגן החיות בהצגת ת.ז.המנויים, ניתן כרטיסי קבלת מתחילת תקופת המנוי עד 
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