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תשובהשאלהסעיףמ'
לשלוח13.12 יכולה שאני מסמך לך יש האם

בתנאי עומדת שאני לראות הביטוח לחברת
? מבקשים שאתם הביטוח

שלכם בטופס הביטוחי בסעיף שרשום מה כל
פירוט מבקש שלי הביטוח סוכן כללי. הוא

באתר נמצא ביטוחים קיום אישור
כללים מכרזים בדף המועצה

או23.11 תלמיד כל עבור הוא התשלום האם
על שמקבלים בסיס סכום לקבוע שאפשר

המשתתפים לכמות קשר בלי החוג

בפועל משתתף כל עבור התשלום

הצהריים,3 בשעות תתבצע הפעילות האם
או הלימודים לסיום בהמשך הספר, בבתי

צ? אחה" בשעות

באר האזורית במועצה הפעילות
יום סיום לאחר מתקיימת טוביה

מדור מנהל עם ובתאום הלימודים
חוגים

חלק48 על לחתום יש ההגשה בשלב האם
ואילך? 8 שבעמ' ההסכם מסעיפי

כבר המסמכים על חתימה נדרשת
ההגשה בשלב

מלא58.3 שותף להיות מתחייב המציע " כתוב:
זה מה מוגדר לא והפצתו..." החוג לשיווק
מעבר ו"הפצה". "שיווק" , מלא" "שותף
הכוונה? מה החוגים, ביריד להשתתפות

אמצעי בכל להפיץ יתבקש המציע
אשר הפרסום את לרשותו העומד

חוגים מדור ממנהל יקבל

גם61 או בלבד לילדים מיועדים החוגים האם
? לגמלאים

ספר בית לגילאי האם לילדים- שרק ככל
? תיכון

גיל לכל מיועדים החוגים

כחלופה72.4 יושר תעודת לצרף ניתן האם
מין? עבירות היעדר על משטרתי לאישור
לא היא הקודמת לשאלה שהתשובה ככל

לפי אזי המבוקש האישור את להוציא וצריך
עברייני של העסקה למניעת התקנות דרישת

לקטינים שירות למתן המכוון במוסד מין
צריך .אני תשס"ג-2003* המשטרה(, )אישור
את המבקש המוסד מטעם מסמך גם להגיש

המידע את ממכם מקבלים איך . המידע
. מצ"ב הקבצים ? הנדרש

מין עברות העדר אישור להגיש חובה
מהמשטרה.

המועצה חוג, להפעיל שתבחר ככל
האישור את להגיש כיצד תנחה

83.11. פעילות לכל פיקס מחיר לי יש : השאלה
יודע לא האני כן ועל ישתתפו כמה יודע אינני
לרשום ניתן האם למשתתף. עלות לתמחר

? קורס לכל מבוקשת תמורה

בחוג, למשתתף הינו המחיר
בפועל. משתתפים לפי הינו התשלום
מינימום ההגשה במסמך לציין ניתן

חוג. לפתיחת

9


