
 
  

 
 

 סיון תשפ"א י"ב

 21מאי  23

 )*( לחברי הִמנהלת בלעדי -מנוי שנתי בגן החיות התנ"כי 

 לחברי הִמנהלתמחיר  מחיר מחירון סוג מנוי

 ₪ 185 ₪ 220 ילד/אזרח ותיק יחיד

 ₪  255 ₪ 300 מבוגר יחיד

 ₪ 450 ₪ 525 זוג

 ₪ 535 ₪ 630 1זוג+

 ₪ 580 ₪ 680 2זוג+

 ₪ 640 ₪ 750 3זוג+

 ₪  670 ₪  790 4זוג+

 ₪ 705 ₪  830 5זוג+

 ₪  730 ₪  860  ומעלה 6זוג+

 ₪ 205 ₪ 250 חד הורה

 ₪  395 ₪  470 1+הורהחד 

 ₪  510 ₪ 610 2+חד הורה

 ₪ 560 ₪ 670 3חד הורה+

 ₪  570 ₪  690 4חד הורה+

 ₪  605 ₪  730 5הורה+חד 

 ₪  630 ₪  760 ומעלה 6חד הורה+

 מי במנוי?

  (יש לרכוש מנוי למבוגר יחיד -  18מגיל , הכניסה חינם 3עד גיל ) 18עד גיל  3ילדים מגיל 

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

 השנתי.

 הורים זוג/הורה במקום סבתא/סבא רףלצ ניתן - רותדו 3 מנוי !חדש. 

 איך זוכים בהטבה?

 .קישור זהבאמצעות  נרשמים .1

חוצבים ברחוב המרפא -ישירות בִמנהלת הראו  מעטפה סגורה לרכזת רווחה/אדמ' בחברהב הנדרש כל החומראת מוסרים  .2

           .שכןהמשרד איר בשהבמידת הצורך ניתן ל חוצבים(.-הר 19הרטום  ')כניסה נוספת מרחבית בינת  ןיבבני 5קומה  8

 . 21 יוני 2' דיום  :חוצבים-מסירת המעטפות במשרד ִמנהלת הרמועד אחרון ל

 מה במעטפה?

 .טופס של גן החיות .א

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

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

בהעברה בנקאית )בנק אסמכתא של תשלום או  יום( 30 עדחוצבים " )דחויים -" עמותת הר לטובתתשלום צ'ק  .ד

 תשלום במזומן. לא יתאפשר .חוצבים"(-על שם "עמותת הר 51516, חשבון 436הפועלים, סניף 

 התנ"כי.בתשלום ע"י גן החיות ן שלא יימסר יחויב כרטיס ישכרטיסי מנוי ישנים.  .ה

לא  - . כרטיסי מנוי עם תמונות לא עדכניות)עם שם מאחור( מתבקשים לצרף תמונות עדכניות של הילדיםמחדשי מנוי  .ו

 נפקו.יו

 .בהזמנהלא נוכל לטפל כל החומר הנ"ל ללא 

 ., תאריך מדויק בהמשך21יוני  :דשמנוי חתוקף תחילת 

 .החברות השותפות בִמנהלת)*( חבר ִמנהלת הינו עובד באחת 

https://forms.gle/w4FiJaMftBicsXJCA
https://forms.gle/w4FiJaMftBicsXJCA
https://www.hotzvim.org.il/wp-content/uploads/2021/05/טופס-מנויים-גם-החיות.pdf
https://www.hotzvim.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa/
https://www.hotzvim.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa/

