
 

 

 

 

 2022מאי  
 :לכבוד

 רכזי חינוך בקיבוצים/מדריכי נעורים
 מנהלי מחלקות הנוער במועצות האזוריות

 הנהלת החשבונות 

 
 התנועה הקיבוצית  2022נהלי תשלום לרפסודיית הנדון: 

 שלום רב,

במחיר שיאפשר לכלל בני הנוער לקחת בו   ,שנה נעשים מירב המאמצים להעמיד לרשותכם מפעל איכותי כמידי

 חלק.  

 . 06/2022/22עד לתאריך  בהעברה בנקאית התשלום יתבצעולכן   גדול מאד האתגר שברפסודיה זו הוא 

הינו יתרון הגודל וכן זמני התשלום, לכן אנו   סבירה מאפשר לנו לשמור על רמת מחיריםההמרכזי  יתרון ה

 מבקשים בכל לשון של בקשה לעקוב אחר הנחיות התשלום ולעמוד בהם. 

 .  כולל צוות בוגר מסייע -₪ למשתתף שלא שט 265 -, ומדריך או חניך -שט ₪ למשתתף 530התשלום הינו  .א

, מדריך או חניך -שט למשתתף₪ ,  460יהיה במחיר    -14:00בשעה  16/6   -מוקדם עד התשלום  .ב

  .₪ למשתתף שלא שט 230 -ו

בצע  לאין  – התשלום מתבצע במרוכז על ידי הקיבוץ/יישוב/מועצה אשר נרשמים ועבור כל המשתתפים מטעמו. .ג

 , הרשמה מרוכזת בלבד. הרשמות אישיות ע"י הורים

 המחיר לא כולל מזון והסעות. .ד

 . revital@tkz.co.il -רויטל -ספח ההרשמה ובקשת דרישה לתשלוםלביצוע ההרשמה, שליחת מייל כתובת  .ה

העברת  ו העברת נספח ההרשמה המלא עם כל הפרטים במייל מסודר רפסודיה הינה באמצעותההרשמה ל . ו

שתשלחו אישור העברת תשלום מחזור יתבצע רק לאחר השריון של  ) . לידי רויטל  –לאגף החינוך התשלום 

 (.לרויטל במייל 

 חובות עבר לאגף החינוך במידה ויש.  , יש להסדירההרשמהבמסגרת  .ז

 .אישור על ההרשמה יישלח לאחר ביצוע התשלום .ח

העברה בנקאית יש להעביר  בהתשלום יתבצע  22/06/2022-סיום ההרשמההינו תאריך   לתשלום אחרוןתאריך  .ט

   לרויטל את אישור המס"ב או הודעת הבנק על העברה בנקאית. 

חשבון   48הבנק הבינלאומי סניף  התנועה הקיבוצית נכסי תרבות בע"מ )חל"צ(  העברות יש לבצע לחשבון:

 . 510628647 , חפ 291919

 ללא אישורים אלו לא תתקבל ההרשמה. 

סריקה  . וידוא הגעת האישור על העברה בנקאית לאגף החינוך - על התשלום הינה על המשלם כלומר האחריות .י

 . revital@tkz.co.il   -מיילל

 מועדי מחזורי הרפסודיה: .יא

 השתתפות חובה.   -13-14/6  -ת מדריכיםהכנ •

mailto:revital@tkz.co.il


 

 

 10-12/7 -מחזור ראשון •

 17-19/7 -מחזור שני •

 24-26/7  -מחזור שלישי •

 31/7-2/8 - מחזור רביעי •

 

   -ביטוליםמדיניות  ❖

- ל /202227/6-בין ה, יזכה בהחזר מלא של התשלום. ביטול השתתפות 2022/6/62ביטול השתתפות עד לתאריך  ❖
לא יזכה בהחזר כספי,   07/2022/30-מהתשלום. ביטול השתתפות לאחר ה   50%יזכה בהחזר בגובה   07/2022/30

 חריגים, אשר יאושרו לאחר בחינתם על ידי הנהלת אגף חינוך.פרטניים ולמעט במקרים 

פה ולוודא קבלת המייל על ידי אגף  - , גם אם נמסר על כך בעלכל הפניות והודעות הביטול  יש לעשות במיילאת  ❖
 חינוך בתק"צ. 

 0544899744 –או בטלפון  revital@tkz.co.il בדאר אלקטרוני לכל שאלה ניתן לפנות .יב

        .ה בהכנת המדריכים  כהשתתפות מלאה של המדרי  -ברפסודיהקבוצה תנאי להשתתפות  .יג

 ביוני.  13-14-ב

 רפסודות. הרשמה על בסיס כל הקודם זוכה ולכן הקדימו הרשמתכם. 30-בכל משט של הרפסודיה יש מקום לכ .יד

 ביטול הרפסודיה עקב כוח עליון: . טו

החזר כספי במקרה של מצב בטחוני חריג וביטול משט ו/או מחזור על ידי הרשויות המוסמכות ו/או מזג 

אשר לא תלוי בספקי הרפסודיה או  ,אויר חריג לעונה ו/או הגבלות עקב מגפת הקורונה ו/או אירוע חריג

ככל ויבוצע יחושב בהתאם להוצאות שיחסכו  ,ויגרום לביטול המשט או המחזור כולו  ,בתנועה הקיבוצית

 .בפועל מול הספקים

 

 מידע זה לאנשי הכספים בקיבוץ ובמועצה בכדי שיכירו היטב את   ונא העבירא
 . ונמנע בהמשך מאי נעימויות העשויות להיגרם מחוסר ידיעה מוקדמת התהליך

 
 לשאלות ובירורים: 

 050-7659399 -מנהל הרפסודיה  -גיא גרסול •
 

 בשם צוות הרפסודיה 
 

 גיא גרסול 
 מנהל הרפסודיה 

 אגף חינוך רכז מפעלים ב
 התנועה הקיבוצית 

 
 
 

 העתקים:
 הקיבוצית מנכ"לית התנועה  -הדס דניאלי ילין

 גזבר התנועה   -גלעד בכרך
 ראשת אגף חינוך  -דבי ברא"ס


