
 מהם דמי החברות?
 

לפעילות ם כאת התייחסות  בטא, בראש ובראשונה,החברות מדמי תשלום 
ה, מעבר לתמורה נם להיות חלק ממכומבטא את רצונ ילדיכם בתנועה,

 שהחניכים מקבלים בהשתתפותם בפעילות ערכית חינוכית של התנועה. 
 

 עבור מה משלמים?
 

לות על מנת שהחניכים יזכו ההנהלה הארצית של התנועה עושה ימים כלי
 לפעילות עשירה ומועילה מהבחינה החינוכית וכוללת:

 .איתור, מיון והכשרת רכזות לסניפים 
 .הכשרת מדריכים בסמינריונים וימי עיון 
  בנית מערכי הדרכה, הדפסה ועריכה של  חומר הדרכה והפצתו

 לסניפים.
  וכו'.מסעות, מחנות  –תכנון וארגון מפעלים מחוזיים וארציים 
  סיוע בהשגת תקציבים ומבנים לסניפים ממפעל הפיס ומרשויות

 מקומיות.
 .סבסוד חניכים ומדריכים ביציאה למפעלי התנועה 
 ביטוח החניכים 

בנוסף, צוותי המחוזות ומחלקות ההנהלה הארצית, מלווים באופן שוטף את 
רכזות הסניפים והמדריכים ומסייעים להם הן בתחומי ההדרכה והן בתחום 

 הארגון  ותפעול הסניף.
, ע"י פעילים צוות מצומצם, יחסית לתנועות וגופים אחריםכל זאת נעשה ע"י 

 העובדים במסירות רבה מסביב לשעון.
 

 מה לגבי מי שלא יוצא למפעלים?
 

אין קשר בין תשלום דמי חברות לבין מחירי המפעלים. המחיר אותו אנו גובים 
) הסעות, הדרכה,   ה בלבדמשקף את ההוצאה הישירבהרשמה למפעל 

 אבטחה, חניונים וכו'( .
אנו בהחלט רואים חשיבות רבה שהחניכים ישתתפו במפעלים ארציים 

 ומחוזיים, אבל גם מי שלא יוצא אינו פטור מתשלום החברות. 
כל חניך תשלום החברות הנו עבור הפעילות השוטפת בסניפים ולכן מבחינתנו 

 המשתתף באופן קבוע בפעילות בסניף חייב בחברות.
חניכים שאינם משלמים דמי חברות ומשתתפים בפעילות בסניף, נהנים על 
חשבונם של אלו שכן משלמים. דבר זה מנוגד לרוח בני עקיבא, אשר מחנכת 

 לאחריות ומעורבות חברתית ולנתינה . 

 
 
 
 



 האם לא ניתן להוריד מחירים ?
 

! בלבד   לשבוע₪  6או  בחודש₪  25כ שמשמעותו  ₪ 209נתי של תשלום ש
) לפני הנחות עבור מספר אחים במשפחה (, הנו סכום לא גבוה בהתחשב 
בתמורה, וישנה אפשרות לבקש הנחה נוספת כאשר גם סכום זה הוא מעבר 

 להישג  ידיכם, ע"י פניה למחוז בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.

 
במחיר הנמוך יפתנו היא לבצע את מפעלי התנועה שא מחירי המפעלים:

,תוך עמידה בדרישות של משרד החינוך, על מנת לאפשר לחניכים רבים ביותר
, המחירים לחניכים ולמדריכים מסובסדים ככל האפשר להצטרף, ולצורך כך 

 . באופן קבוע
בלבד, ליום פעילות כאשר סכום זה כולל: ₪  011 כ באופן כללי אנו גובים 

 עות, אבטחה , הדרכה, כניסות לאתרים/ חניון ועוד.הס
חניכים מעוטי  בעזרת גופים חיצוניים ותורמים, גם ,  בנוסף אנחנו מסבסדים

 ונותנים הנחה לאחים. ,עוליםיכולת ו
 

 ? )האם בני עקיבא תנועה של עשירים?(כמה עולה להיות חניך בבני עקיבא
 

 לאח ראשון 091  חברות
 091 מסע סוכות

 091 פסחמסע 
 91 ט"ו בשבט

 ממוצע 061  מחנה
 5,2,5  ס"ה

 
 ₪   ,59ממוצע לחודש: 

 
ימי מחנה בכלכלה  4ימי טיול, ו 5ימים פעילות בשבוע וכולל  2וכל זה עבור 

 מלאה
 

  אין חוג כזה בשום מסגרת אחרת!
 
 

 בברכת חברים לתורה ועבודה
 
 
 שחליאיר 

 סמזכ"ל כספים


