
תשע"ח                                            –"בנות השלוחים" ב"ה                                                            

 

 רשימת מסמכים לשלוחים במוסקבה:
 

 מסמכים לשליחה מוקדמת בדוא"ל:

הרשאה להעברת האחריות על הילדה להנהלת הקעמפ למשך ימי הקעמפ כתובה בשפה הרוסית,  ➢
 נוטריוני.חתומה בידי אחד ההורים ומלווה באישור 

תמונה של כרטיס הביטוח הרפואי )או מכתב מהביטוח הרפואי המאשר את היות בתכם מבוטחת לאורך  ➢
 ימי הקעמפ וכולל בתוכו את מספר הפוליסה(

 צילום של הרגיסטרציה ➢
 תמונה ברורה של הילדה ➢

  הילדה לקעמפ:סמכים להעברה פיזית עם מ

  אישור בכתב מרופא על כי מצבה הבריאותי מתיר לה שחיה בבריכה. ➢
אישור מהרופא על כך ד עם יחהמעיד על מצבה הבריאותי של בתכם נכון לעכשיו,   079טופס רפואי  ➢

על הטופס להיחתם על ידי רופא לא   (.079שבתכם נבדקה ונקיה מכינים )מצורף בזאת דוגמא לטופס 
  ימים לפני תחילת הקעמפ.יותר משבוע 

 
 

  רשימת מסמכים לשלוחים ברוסיה:
 

  מסמכים לשליחה מוקדמת בדוא"ל:

הרשאה להעברת האחריות על הילדה להנהלת הקעמפ למשך ימי הקעמפ כתובה בשפה הרוסית,  ➢
 חתומה בידי אחד ההורים ומלווה באישור נוטריוני.

תמונה של כרטיס הביטוח הרפואי )או מכתב מהביטוח הרפואי המאשר את היות בתכם מבוטחת לאורך  ➢
 ימי הקעמפ וכולל בתוכו את מספר הפוליסה(

  צילום של דרכון הילדה ➢
 וההערכה שלו РВПאו  ВНЖצילום של ה ➢
 תמונה ברורה של הילדה ➢
 באם יש אזרחות רוסית: ➢

 צילום של התעודת לידה ברוסית •

 הפוליסה של חברת הביטוחצילום  •
  סמכים להעברה פיזית עם הילדה לקעמפ:מ

  אישור בכתב מרופא על כי מצבה הבריאותי מתיר לה שחיה בבריכה. ➢
אישור מהרופא על כך יחד עם המעיד על מצבה הבריאותי של בתכם נכון לעכשיו,   079טופס רפואי  ➢

על הטופס להיחתם על ידי רופא לא  (.079פס שבתכם נבדקה ונקיה מכינים )מצורף בזאת דוגמא לטו
  עמפ.יותר משבוע ימים לפני תחילת הק

 כרטיס מעבר לרוסיה )אותו תקבל הילדה במעבר הגבול( ➢

 

 
 רשימת מסמכים לאזרחים זרים מחוץ לרוסיה:

 
 מסמכים לשליחה מוקדמת בדוא"ל:

הרשאה להעברת האחריות על הילדה להנהלת הקעמפ למשך ימי הקעמפ כתובה בשפה הרוסית,  ➢
אין לכם אפשרות להחתים את ההרשאה  באם) חתומה בידי אחד ההורים ומלווה באישור נוטריוני.

באישור נוטריוני בשפה הרוסית, תוכלו להחתימו בשפה האנגלית, ואנו נדאג לכם לתרגום במוסקבה ע"י 
 תשלום

תמונה של כרטיס הביטוח הרפואי )או מכתב מהביטוח הרפואי המאשר את היות בתכם מבוטחת לאורך  ➢
 בתוכו את מספר הפוליסה(ימי הקעמפ וכולל 

  צילום של דרכון הילדה ➢
 תמונה ברורה של הילדה ➢

 סמכים להעברה פיזית עם הילדה לקעמפ:מ
  על כי מצבה הבריאותי מתיר לה שחיה בבריכה.)ברוסית או באנגלית( אישור בכתב מרופא  ➢
אישור מהרופא על כך יחד עם המעיד על מצבה הבריאותי של בתכם נכון לעכשיו,   079טופס רפואי  ➢

על הטופס להיחתם על ידי רופא לא  (.079ונקיה מכינים )מצורף בזאת דוגמא לטופס  שבתכם נבדקה
  יותר משבוע ימים לפני תחילת הקעמפ.

 כרטיס מעבר לרוסיה )אותו תקבל הילדה במעבר הגבול( ➢


