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 להלן פרטים על התכניות וההסעות השונות

 
  פרטים כלליים על התכנית וההסעות: נושא:

 הסעות :
 ההסעות

 מיועדות לתושבי
 אלונה בלבד.
 ילדי חוץ (גם

 הלומדים בבי"ס
 אלונה)

 יתארגנו
 להגיע

 עצמאית
 לקייצת.

 
  הערות לגבי תכנית הקייטנה:

 נא לשים לב מדי יום לפעילות ולמקום בו היא מתקיימת.
  בבוקר: הסעות: מאביאל ב-7.50  (לאשכול ולביה"ס)

                        מעמיקם ב-8.00 (לאשכול)
                       מג. נילי ב-8.10 (לביה"ס)

  הילדים יגיעו מדי בוקר עם ההסעה (או עצמאית – עם הוריהם) למתחם ביה"ס "אלונה"
 ואשכול הגנים ומשם יפוזרו  לפעילויות בהתאם לתכנית המופיעה בחוברת.

  בצהריים:  הילדים יפוזרו ליישובים כדלקמן:
  א) פיזור  החניכים מבית ספר לג. נילי  ב- 13.00.  ולאביאל ב- 13.15.

    פיזור מאשכול הגנים  ב- 13.10.
  ב) ביום בו תתקיימנה פעילויות חוץ – יפוזרו בתחנות בישובים בהתאם לדפי המידע  שתקבלו במהלך

  ה"קייצת".
 מופיע  

 בחוברת
 בעמוד

 
 תכנית
 לילדי
 הגנים

 בריכוז:
  טל אור(מורה)

 
 ילדי הגנים יחולקו למספר קבוצות בהתאם לכמות הנרשמים:

 הילדים יהנו מ:
 פעילות בפינת החי עם נועה שחם - מחנכת ומסייעת בעזרת בעלי חיים.●

        וכמובן, מפעילות חווייתית מגוונת במתחם הגנים, "מסיבת פיג'מות"
        טיול לשביל התפוזים ו"ג'ימבולי"  בחדרה ועוד...

  כל ילד  מקבוצות הגנים יקבל מתנה – קלסר לריכוז עבודותיו בקייטנה.●
●  
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  תכנית לילדי

 עולים לכיתה א'
  בריכוז:

 רעות אזולאי
 (מורה)

 

 
 תכנית לעולים לכיתה א':

 פעילות חווייתית במתחם בית הספר אלונה (במתחם כיתות א' של ביה"ס) תוך שילוב בין
 פעילות ייחודית בכיתה והפעלות העשרה הכוללות סדנאות, אמנות וימי שיא, כפי שמופיע

 בחוברת.
 בכל יום - ייהנו הילדים מתכנית מוכנות לכיתה א' בהדרכת רעות אזולאי.

 
 עמ' 4

 

 
  תכנית לילדי
 כתות   א'-ג'

  בריכוז:
  נועה שחם

  (מורה)
 

 
 תכנית לגילאי א'-ג' (לילדי בית ספר אלונה):

 הילדים יעברו במהלך הקייטנה שתי סדנאות לפי בחירתם, 4 מפגשים לכל סדנא. בנוסף יצאו
 הילדים בכל שבוע לבריכה בגבעת עדה כמו גם לשביל התפוזים ופארק מים.

 התכנית נבנתה תוך שימת דגש למגוון תחומים והעשרה חווייתית  הכוללת  פעילויות שיא,
 טיולים בהתאם לגיל החניכים, הפעלות בבריכה, סדנאות ועוד.

 
 עמ' 5

 
 
 
 

 תכניות לילדי
 הכתות ד'-ו'

 בריכוז המורה
ויובל אסייג     רונן

 שחם
 

 תכנית לגילאי ד'-ו':
 הילדים יעברו במהלך הקייטנה שתי סדנאות לפי בחירתם, 4 מפגשים לכל סדנא. בנוסף יצאו

 הילדים בכל שבוע לבריכה, למתחם תנועה ואמנויות לחימה בעין שמר, טיול במעיין ג. נילי
 ופארק מים שפיים, לילה לבן עוד...

 התוכנית נבנתה תוך שימת דגש למגוון תחומים והעשרה חווייתית  הכוללת  פעילויות שיא,
 טיולים בהתאם לגיל החניכים ,הפעלות בבריכה, סדנאות ועוד

 עמ'  6
 

 עמ' 7 כל חניך יהנה מ-2 סדנאות. פירוט בחוברת סדנאות

 את התשלום יש להעביר למועצה לא יאוחר מיום שני - 18.6.18 רישום ותשלום
 

 עמ' 8

 עמ' 9  טופס רישום

 עמ' 10 כרטיס אשראי

 צהרון יתקיים באשכול הגנים ובבית הספר לכל אורך ימי הפעילות בקייטנה. צהרון
 הפעילות: משעת סיום הקייטנה ועד השעה: 16.00. במידה ומס' הילדים באשכול גנים יהיה

 מועט נצרף את הילדים לצהרון בית הספר ונדאג להסעתם.

 עמ' 8

 תכנית הקייצת והפעילויות הינם בסיס לשינויים ומותנים במספר הנרשמים
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 תכנית לילדי אשכול הגנים:

 (הסעות:  07.50– מאביאל.     08.05 -  מגבעת-נילי).

 הפעילות לקבוצה זו תתקיים באשכול גנים בגבעת נילי - בריכוזה של טל אור

 שבוע ראשון
 התארגנות באשכול גנים, מפגש היכרות, תחנות קבוצתיות 1.7 יום ראשון

 תיאטרון סיפור + יום יצירה באשכול 2.7 יום שני

  יום הרפתקאות - פעילות בחורשה בג. נילי 3.7 יום שלישי

 יום פעילות בפינת החי בבית ספר אלונה 4.7 יום רביעי

 יום בישולי שדה+ סדנת אומנות מן הטבע במתחם האשכול 5.7 יום חמישי
  

   שבוע שני
 יום משחקים של פעם במתחם האשכול 8.7 יום ראשון

 יום רטוב  ופעילות יצירה סביב ספר - באשכול 9.7 יום שני

 יום המצאות- סדנת לגו  באשכול 10.7 יום שלישי

 יום ספורטיבי 11.7 יום רביעי

 טיול ל"שביל התפוזים" (סמוך לגן שמואל) 12.7 יום חמישי
  

   שבוע שלישי
 יום מדענים צעירים 15.7 יום ראשון

  יום רטוב 16.7 יום שני

 יציאה למשחקיית "ג'ימבולי" בחדרה 17.7 יום שלישי

 בבוקר:פעילות  סביב סיפור ישראלי(בדגש על 70 שנה למדינה) 18.7 יום רביעי
 בערב: מסיבת פיג'מות במתחם בית ספר אלונה

 יום תיאטרון, משובים וסיכומים. מסיבת פרידה באשכול 19.7 יום חמישי
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 תכנית לעולים לכיתה א'

 (הסעות: 07.50 – מאביאל.    08.05 – מגבעת-נילי)

   הפעילות לקבוצה זו תתקיים במתחם בית הספר אלונה בריכוזה של רעות אזולאי ספוזניק
 

  שבוע ראשון
תחנות 1.7 יום ראשון הפעלה הקבוצה, אלונה,הכרת ספר בבית הקייטנה במתחם          התארגנות

  קבוצתיות. + הכנת קלמר אישי והכרות עם הציוד הבסיסי בו.
 יציאה לבריכה בכפר גליקסון + פעילות ספורט ויצירה 2.7 יום שני

 סדנת לגו  + משחקי התאמת כמות למספר וזיהוי ספרות במתחם הקייטנה 3.7 יום שלישי
 יום פעילות בפינת החי 4.7 יום רביעי
במתחם 5.7 יום חמישי פונולוגית מודעות ומשחקי האותיות עם +הכרות היתולי ספורט           יום

 הקייטנה
 

    שבוע שני
 יום משחקים של פעם + המשך הכרות וזיהוי אותיות במתחם הקייטנה 8.7 יום ראשון

 יום רטוב + משחקי זיהוי צלילים ורצף המספרים במתחם הקייטנה 9.7 יום שני
במתחם 10.7 יום שלישי וספרות אותיות כתיבת ותרגול בסדנאות פעילות + שדה בישולי            יום

 הקייטנה
  יציאה לבריכה בכפר גליקסון + פעילות ספורט ויצירה 11.7 יום רביעי
  יום טיול ל"שביל התפוזים" (הסמוך לגן שמואל) 12.7 יום חמישי

 
 

   שבוע שלישי
 תאטרון סיפור+ יום יצירה ומחנאות במתחם הקייטנה 15.7 יום ראשון

 יציאה לבריכה בגבעת עדה + פעילות ספורט ויצירה 16.7 יום שני
 טיול למשחקיית "ג'ימבולי" בחדרה 17.7 יום שלישי
מתקנים 18.7 יום רביעי וקשת, חץ תחנות מקצועי: צוות עם הקייטנה במתחם פעיל נופש כיף              יום

 מתנפחים, תותח קצף ועוד ועוד..
 בבוקר: מפגשי הכנה למסיבות סיום, משובים ופעילות משותפת 19.7 יום חמישי

 בערב:  מסיבת סיום קייטנה
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 תכנית בית הספר של הקיץ לילדי הכתות א' –ג' (תכנית זו מיועדת לילדי בי"ס אלונה בלבד)
 

 (הסעות: 07.50 – מאביאל.    08.05 – מגבעת-נילי)

  
  בנוסף לפעילות ה"קייטנית" כל חניך מכתות א-ג' ייהנה מדי שבוע מסדנאות לבחירתו כמפורט בתכנית הקייטנה.

   הסדנאות לבחירה מופיעות בעמ' 8 בחוברת (סה"כ שתי סדנאות בחירה לחניך)

 
       שבוע ראשון

   פתיחת בית הספר של הקיץ במתחם בית הספר אלונה. 1.7 יום ראשון
  התארגנות בקבוצות , הפעלה תחנות קבוצתיות.

 יציאה לבריכה בכפר גליקסון + פעילות ספורט ויצירה 2.7 יום שני
  סדנאות בחירה + יום להטוטנות במתחם הקייטנה 3.7 10יום שלישי

 טיול לשביל התפוזים. חזרה משוערת בשעה 13:30-14:30 4.7 יום רביעי
 סדנאות בחירה + יום ספורט היתולי 5.7 יום חמישי

 
    שבוע שני

 סדנאות בחירה + יום משחקים של פעם במתחם הקייטנה 8.7 יום ראשון
 יום כיף ב"בלגן בקיבוץ יגור". חזרה משוערת בשעה 14:00-15:00 9.7 יום שני

 סדנאות בחירה + יום בישולי שדה במתחם הקייטנה 10.7 יום שלישי
  יציאה לבריכה בכפר גליקסון + פעילות ספורט ויצירה 11.7 יום רביעי
 סדנאות בחירה + יום רטוב במתחם הקייטנה 12.7 יום חמישי

 
 

    שבוע שלישי
 סדנאות בחירה + יום יצירה ומחנאות במתחם הקייטנה 15.7 יום ראשון

 יציאה לבריכה בגבעת עדה + פעילות ספורט ויצירה 16.7 יום שני
 סדנאות בחירה + שוק קח-תן במתחם הקייטנה 17.7 יום שלישי
מתקנים 18.7 יום רביעי וקשת, חץ תחנות מקצועי: צוות עם הקייטנה במתחם פעיל נופש כיף              יום

 מתנפחים, תותח קצף ועוד ועוד..
 

 סדנאות בחירה + יום דרמה ותיאטרון במתחם הקייטנה 19.7 יום חמישי
 בערב:  מסיבת סיום קייטנה
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                                                תכנית לילדי הכתות ד' - ן'
 

 (הסעות: 07.50 – מאביאל.    08.05 – מגבעת-נילי)

     בנוסף לפעילות ה"קייטנית" כל חניך מכתות ד'-ו' ייהנה מדי שבוע מסדנאות לבחירתו כמפורט בתכנית הקייטנה.
   הסדנאות לבחירה מופיעות בעמ' 8 בחוברת (סה"כ שתי סדנאות בחירה לחניך)

  
    שבוע ראשון

   פתיחת בית הספר של הקיץ במתחם בית הספר אלונה. 1.7 יום ראשון
  התארגנות בקבוצות , הפעלה תחנות קבוצתיות.

  
 יציאה לבריכה בכפר גליקסון + פעילות ספורט ויצירה במתחם הקייטנה 2.7 יום שני

  סדנאות בחירה + יום להטוטנות במתחם הקייטנה 3.7 יום שלישי
יסודות 4.7 יום רביעי של מעשית הכרה בטאבון, פתות אפיית נילי"- גבעת ב"מעיין טיול             יום

  ההסוואה לימוד "התגנבות" וזיהוי עקבות.
 סדנאות בחירה + יום ספורט היתולי במתחם הקייטנה 5.7 יום חמישי

 
  

  שבוע שני
 סדנאות בחירה + יום משחקים של פעם במתחם הקייטנה 8.7 יום ראשון

בשעה 9.7 יום שני משוערת חזרה שמר" ב"עין ולחימה ואמנויות לתנועה במרכז חווייתי            יום
14:00-15:00 

 סדנאות בחירה + יום בישולי שדה במתחם הקייטנה 10.7 יום שלישי
  יציאה לבריכה בכפר גליקסון + פעילות ספורט ויצירה 11.7 יום רביעי
 בבוקר: סדנאות בחירה + יום רטוב במתחם הקייטנה 12.7 יום חמישי

בשעה: שישי ביום מהקייטנה פיזור הקייטנה- במתחם לינה (כולל לבן לילה             בערב:
 7.00 בבוקר

 
 

  
  שבוע שלישי

 סדנאות בחירה + יום יצירה ומחנאות במתחם הקייטנה 15.7 יום ראשון
 יציאה לבריכה בגבעת עדה + פעילות ספורט ויצירה 16.7 יום שני

 סדנאות בחירה + שוק קח-תן במתחם הקייטנה 17.7 יום שלישי
 טיול לפארק המים בשפיים. חזרה משוערת בשעה 15:00-16:00 18.7 יום רביעי

 
 סדנאות בחירה + יום דרמה ותיאטרון במתחם הקייטנה 19.7 יום חמישי

 בערב:  מסיבת סיום קייטנה
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 סדנאות בחירה לילדי א'-ו'
 

 כתות א'-ו' ייהנו משתי סדנאות בחירה כמפורט בטבלה שלהלן נא לבחור 4 סדנאות מתוך הרשימה

 ולדרג אותם לפי סדר העדיפות שלכם בדף הרישום (בעמוד  10 שבחוברת הקייטנה)

 

  לתשומת לבכם : אין באפשרותנו להבטיח שילדכם יקבל את שתי הבחירות הראשונות שלו, הדבר תלוי

 במספר הילדים שירשמו לכל סדנה והמועד הרישום שלכם.

 סדנת ברייקדאנס

 בהדרכת אדי דאבל די

 ריקוד הברייקדאנס מהווה חלק עיקרי מתרבות ההיפ הופ.

 הריקוד היחיד שמשלב היטב בין מוזיקה וספורט.

 סדנת "כשמחול פוגש אמנויות ובמה"

 בהדרכת עדי בוקאי פנחסי

 סדנה מקפיצה, מרקידה במגוון סגנונות שונים

 מופע סיום !

 סדנת אולימפיאדת משחקי הכדור

 בהדרכת רונן אסייג

 בכל יום נכיר ונשחק משחק אחר מתוך ענפי הספורט

 המוכרים והפחות מוכרים בספורט העולמי.

 מדברים עם כלבים

 בהדרכת ערן הסינג

 בכשכושי זנב אנו מגיעים וביחד נפגש עם מגוון רחב וייחודי

 של כלבים.

 שימת דגש בפעילות הוא על חוויה כלבנית עם נגיעה בעולם

 האילוף והטיפול בכלבים.

 סדנת ליצנות רפואית

 בהדרכת דלית בר

 נגיעה בתחום הליצנות הרפואית, תוך שימוש באלמנטים

 תיאטרליים והקניית כלים לשימוש בליצנות חברתית לחינוך

 ונתינה

 סדנת אמנות סביבתית

 בהדרכת הדר שחם

  שימוש במגוון רחב של חומרי יצירה עם שילוב של

 חומרים בשימוש חוזר.

  

 סדנת לגו טאבלטים

 

 נבנה מבני לגו מדהימים - בתים, מכוניות, רובוטים ועוד,

 תוך שימוש בטאבלטים ולגו גדול ויחודי

 סדנת קונג פו

 בהדרכת נועה טולר

 לימוד עקרונות הגנה עצמית תוך שימוש וחיזוק חלקי הגוף

 השונים
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  הסדרי רישום ותשלום

 הרישום והתשלום יתקיימו בין התאריכים: 3.6.18 ועד 18.6.18
  יתבצע במשרדי המועצה

 
 מועדי הרישום
 בימים ושעות

  תאריך בשבוע
 הראשון לרישום

  תאריך בשבוע
 השני לרישום

 תאריך בשבוע
 השלישי לרישום

 17.6 10.6 3.6              בימי ראשון מ: 8.30-1500
 18.6 11.6 4.6             בימי שני    מ: 8.30-17.00
 --- 13.6 6.6 בימי רביעי מ: 8.30-18.00
 --- 14.6 7.6 בימי חמישי מ: 8.30-15.00

 
  אמצעי תשלום:

 באמצעות צ'ק -  במשרדי המועצה בלבד ( בצירוף טופס רישום שבעמ' 10 בחוברת).●
בחוברת)● 11 בעמ' זה תשלום אופן על (פרטים בטלפון או המועצה במשרדי - אשראי כרטיס                 באמצעות

 באחריות השולח לוודא  בטל' המצוי מטה שהפקס הגיע למועצה והועבר למזל אליעז.
 

 ההרשמה בתעריפים אלו עד לתאריך 18.6.18
 לאחר מועד זה התעריף ישתנה

 
  עלות לקייטנים שהינם תושבי אלונה (כתות: גנים + ג + ד + ה + ו)
 או  תלמידים מפ"ח כרכור,ג"ע ורגבים הלומדים בבית ספר אלונה:

  מחיר לפני הנחה 
 גנים
 

  860 ש"ח

 מוכנות לכתה א'
 

  860 ש"ח

 בית ספר של הקיץ-כתות א'-ג'
 

  450 ש"ח

 קייטנת כתות ד'-ו'
 

   860 ש"ח

 עלויות לילדי חוץ שאינם לומדים בבית ספר אלונה (כתות: גנים + ד + ה + ו):
  1200 ש"ח לחניכ/ה

 
 

  צהרון:
 עלות צהרון- 450 ש"ח לחניכ/ה.

 
 

  
 
 
 

 הסעות לילדי פרדס חנה – כרכור וגבעת עדה – בעלות נוספת בהתאם למספר הנרשמים.
  הערות:
 חניכים יתקבלו לקייטנה רק לאחר שיבוצע עבורם הסדר רישום ותשלום.❖
 תושבים  אשר להם חוב בגין חוגים וגן, יוכלו לרשום את ילדיהם רק לאחר הסדר החוב.❖
 איננו מתחייבים לקבל קייטנים מעבר לזמני הרישום. התוכנית הינה בסיס לשינויים.❖
 הורים מתבקשים למלא את טופס ההרשמה הרצ"ב – בסוף החוברת ולהעבירו למועצה בעת הרישום.❖

  התכנית וההסעות הינם  בסיס לשינויים ומותנים במספר הנרשמים.

  טלפון במועצה לבירורים בנושא התשלום 04-6388165 (לחייג שלוחה  -9  ולבקש את מזל אליעז או דלית פנסו,
                                                                                           (בימי הרישום המצוינים למעלה).
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 טופס רישום לקייצת אלונה (לבית ספר של הקיץ + קייטנה) יש למלא עבור כל ילד בנפרד ולמוסרו

 במועצה ממולא וחתום – בעת הרישום/תשלום)

 שם פרטי של החניך______________  שם משפחה_____________ ת.ז. _________________

 סיים כיתה/גן________   גר בישוב___________________ טל' בבית_____________________

  שם האם___________________ ת.ז.__________________________

 טל נייד(אם)__________________________מייל_______________________________

 שם האב___________________ ת.ז. ________________________________

  טל נייד (אב) ________________________מייל________________________________

 הריני מאשר את השתתפות בני/בתי __________________ בקייצת "אלונה" תשע"ח

 א. הריני מאשר שפרטי תכנית הקייצת הרלוונטית לילדי/ילדתי  ידועים לי ואני מאשר לבני בתי להשתתף

 בכל הפעילויות.

 ב. הריני מאשר שמצב בריאותו/ה תקין    כן / לא .     ג.  הריני להודיעכם שבני/בתי נוטל/ת תרופות מסוג

 ______________________________  הבאת התרופות ולקיחתן היא באחריותו/ה.

 ד. בני/בתי רגיש/ה ל ______________________   מצ"ב אישור רופא המתיר את השתתפותו____

 ה. בני/בתי יודע/ת לשחות ציין: _____________________________________________.

 ו. אירועי משמעת ובטיחות בקייצת  ובהסעה - הריני מאשר להנחות את ילדי לחגור חגורת בטיחות בעת

 הנסיעה באוטובוס, ולהתנהג בהתאם להוראות ההתנהלות והבטיחות בהסעה ובקייצת שנקבל לאורך ימי

 הפעילות. ידוע לי שאירועי משמעת וונדליזם בקייצת  ובהסעה  יטופלו בחומרת הדין, ובמקרים קשים

 במיוחד תופסק פעילותו של החניך בקייצת.

 אני מוכן להצטרף כהורה מלווה לבני/בתי________________ בפעילויות חוץ המתקיימות בקייטנה.

  שם ההורה___________.

  להלן  הפעילויות ומועדיהן (הקף בעיגול את התאריך בו תוכל ללוות):

   ליווי לבריכה (לעולים לכיתה א' ולכתות א'- ו') בתאריכים: 2.7  /  11.7  /    16.7

 טיול ל"שביל התפוזים" (כיתות א' - ג') -4.7.            טיול ל"שביל התפוזים" (גנים) - 12.7

 נסיעה למשחקיה ג'מבולי בחדרה (גנים) - 17.7.       טיול ל"בלגן" ביגור (כיתות א' - ג') - 11.7

  טיול ל"פארק המים שפיים" (כיתות ד '- ו') - 18.7

 סדנאות בחירה לבוגרי כתות א'-ו': נא לסמן את סדר העדיפות שלכם (1-4) ליד 4 סדנאות

  מתוך הסדנאות הבאות:

 א. מחול "כשמחול פוגש אמנויות ובמה"- _________  ב. מדברים עם כלבים - ________

 ג. אולימפיאדת משחקי הכדור - _________              ד. ליצנות רפואית -_ _________

 ה. אמנות טבעית - _________                                ו. לגו טאבלטים - _________

 ז. ברייקדאנס - ________                                       ח. קונג פו - ________

 צהרון: הריני מאשר שרשמתי את בני/בתי _____________ לצהרון הקייצת כן/לא (סמן בעיגול אופציה
  נבחרת)

 
   שם ההורה:_______        חתימה_________         _תאריך:__________
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 הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי – לקייצת אלונה 2018

 
 למשלמים באשראי (מעבר לתשלום אחד – החיוב הוא קרדיט)

 
 למשלמים במשרדי המועצה: יש למלא בכתב ברור את הטופס המצ"ב – עמ' 11- ולמסרו במועצה (בצירוף טופס

 רישום (המופיע בעמ' 10 בחוברת)
 

 למשלמים טלפונית: יש למלא בכתב ברור את הטופס המצ"ב – עמ' 11- ולשלוח אותו למועצה לפקס מס'
 6388933 04 (בצירוף טופס רישום המופיע בעמ' 9 בחוברת) .

 האחריות על ברור קבלת הפקס אצל מזל חלה על השולח (טלפון למזל רצ"ב בתחתית הדף).
 

 אני הח"מ ______________________________________________________________
 

 כתובת: ________________________________________________________________
 

 מאשר למועצה אזורית "אלונה" לחייב אותי בסך של __________________________
 

 עבור השתתפות בני/בתי בקייטנה / בית ספר של הקיץ / צהרון (נא סמן אופציה נבחרת)  ב" קיץ 2018" – באלונה.
 שם חברת האשראי  ____________________________

 
  סך התשלום ___________________________

 
 מס' תשלומים בקרדיט _______________________

 
 מס' כרטיס אשראי _____________________________________________

 
 תוקף הכרטיס _________________________________

 
 שם בעל הכרטיס ___________________________

 
 מס' ת.ז. של בעל הכרטיס ____________________________________

 
 מס' טלפון בבית ______________________________

 
 מס' טל'  נייד _________________________________

 
 כתובת מייל:____________________________________________________

 
 חתימה _____________________________   תאריך ____________________

 
 הערות:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________ 
 
 

 טלפון במועצה לבירורים בנושא התשלום 04-6388165 (לחייג שלוחה 9-  ולבקש את מזל אליעז או דלית פנסו).
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