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 21-2020  תקנון הרשמה לפעילויות המתנ"ס
 

 ותסתיים עם מילוי המקומות  1.9.20' גשל המתנ"ס תפתח ביום  "אתשפהשנת הפעילות 
 בקבוצות השונות על בסיס "כל הקודם זוכה".

 

 .30.6.2021לתשלומים חודשיים לנוחיות הקהל עד הינו מחיר שנתי המתורגם  החוג, מחיר    . 1
 מחיר שוקללו ימים בהם לא מתקיימת פעילות עקב חגי ומועדי ישראל או חופשה אחרת בחישוב ה      
 בהתאם לחוג הספציפי לכן לא ינתן זיכוי נוסף בגינם.       

 לחודש.  10.   החיובים יוזרמו ע"י המתנ"ס לגורם המשלם )כרטיס אשראי או הוראת קבע( מידי 2
 של הלקוח עם הבנק שלו,כרטיסי האשראי יחוייבו עפ"י ההסדר       
 , או מתאריך הרישום עד סוף יוני.תשלומים חודשיים 10 -הוראת הקבע תחוייב ב      

 כולל.  2021התחייבות עד חודש יוני ב לשנה הנחה 5% ינתןכולל  30.8.20 בהרשמה מוקדמת עד התאריך .   3
 .)עם למוטב בלבד( וש'קים אשראי, יתבצע באמצעות מזומן, הוראת קבע .   התשלום לכלל פעילות המתנ"ס4
 .18עד גיל  לאחים ביולוגיים .   הנחות לחוגים יינתנו לילד שני ואילך ו/או לחוג שני ואילך )לחוג הזול יותר(5

 לסדנאות ולקורסים לא יינתנו הנחות.      
 .א.   ניתן להגיש בקשה להנחה בחוג מטעמים סוציאלים, ועד לדיון בבקשה יש לשלם מחיר מל6

 לאחר ההחלטה יוחזר החלק היחסי בזיכוי.        
 המאחר לא יכנס!.   יש להקפיד להגיע לחוג במועד המדוייק. 7
 .   פתיחת החוגים מותנית במספר הנרשמים.8

  פעילות עפ"י צורך.או לבטל  המתנ"ס רשאי לשנות את מועדי הפעילות,  את מבנה הקבוצות והמדריכים      
 .התנהגות בלתי הולמת או אי עמידה בתשלומיםות בעקבות הפסקת פעיל      
  לא יתאפשר רישום לפעילות המתנ"ס, כולל קייטנות עד להסדרת התשלומים.       
 , 22רח' החצב  , בי"ס רמז 50רח' שד' יעקב  חוגי המתנ"ס מתקיימים במס' מוקדים: מבנה המתנ"ס      
 .13רח' ירמיהו   בי"ס ישורון      

 המתנ"ס השקיע רבות בבחירת מדריכים מקצועיים ומנוסים, ובבניית תוכניות עשירות ומגוונות, צוות    .9
                הנותנות מענה לבני הקהילה בגילאים השונים.       

 : תנאי הסכם לביטול פעילות
 

  באמצעות מילוי טופס בקשה אך ורק בכתבא תתבצע ו. בקשה לביטול פעילות מכל סוג שה1
 karon@matnasim.org.il/ דואר אלקטרוני  בצור קשר -/ אתר המתנ"ס  במזכירות המתנ"ס    
 .ולא לבקשת ביטול בדיעבד. לא תהיה שום התייחסות לביטול בע"פ 2

 )במקרה של מחלה בהצגת אישורים רפואיים בלבד!!!(    
 חוג לחוג . במהלך כל שנת הפעילות, שמסתיימת בסוף חודש יוני, אפשר לעבור מ3

 ללא תשלום דמי ביטול.)על בסיס מקום בחוג המבוקש(,     
 המשתתף יזוכה, או יחוייב בהפרשים עפ"י עלות החוג אליו הוא עובר.    

 במצב כזה המבטל ישלם  כל רישום לפעילות עד יומיים לפני תחילת הפעילות, . ניתן לבטל4
 הנמוך מבינהם. ₪, 100או , העסקה השנתיתמכלל  5%דמי ביטול בשיעור של     
 , הביטול יכנס לתוקף רק בסוף החודש 30.3.2021. לאחר תחילת הפעילות ועד לתאריך 5

 ביטול האת דמי השוטף שבו הוגשה בכתב בקשת הביטול, ובנוסף ישלם המשתתף     
 הזול מבינהם.₪   100מכלל העיסקה השנתית, או  5%בשיעור של     
 לסוף שנת הפעילות )יוני או יולי, תלוי בפעילות(, בקשת הביטול  , ועד1.4.2021. מתאריך 6

 ובנוסף יחוייב תיכנס לתוקף רק בסוף החודש השוטף שבו הוגשה בכתב בקשת הביטול,     
 .המשתתף בתשלום עבור חודש פעילות נוסף    

 

   במקרה שהמתנ"ס מבטל ו/או לא פותח פעילות, יוחזרו הכספים באופן יחסי עבור . 7
 התקופה שלא תתקיים פעילות, וזאת בלי לגבות דמי ביטול.     
 במקרה של אי קיום שיעור בחוג מטעמנו הוא יוחזר במהלך חודש יולי.    
 . נהלי החזר ו/או זיכוי עבור עסקה שבוטלה:8

 ימי עסקים, באותו האופן בו שולמה התמורה, דהיינו אם התשלום  7ההחזר יתבצע תוך     
 ימי עסקים. 7בכרטיס אשראי, אזי המתנ"ס יעביר זיכוי לחברת האשראי בתוך בוצע     
 במידה והתשלום בוצע במזומן, בצ'קים, או בהוראת קבע לבנק, אזי ההחזר יתבצע בצ'ק      
 ימי עסקים. 7של המתנ"ס בתוך     
   הל הביטול של תשלוםחודשי פעילות יחול נו 4. על ביטול פעילות חד פעמית, או סדנאות עד 9

 הזול מבינהם.₪  100או  5%דמי ביטול     
 . אין ביטול לאירועי תרבות ו/או מינויי הצגות מכל סיבה שהיא. 10
 

  :זמן קורונה
 . משתתף בחוגים שנכנס לבידוד עקב הקורונה לא יהיה זכאי להחזר כספי. 11
 או במהלך  חודש יולי.  ועבר בזום. במידה וחוג נסגר בעקבות הקורונה במידת האפשר הוא י12
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 . (מותנה במקום פנוי בחוג) ₪ 20שעלותו  אחד בלבד התנסות בשיעור ניסיון ל -זכאות . 13
 (שבועבמידה ותתבצע הרשמה מסודרת לחוג לאחר שיעור הניסיון )וזה נכון לאותו       
 .ניסיוןשיעור ה והחיוב לחוג יחל באותו היום שבוצע₪  20 -יוחזרו ה      
  _____________בתאריך בשיעור ניסיון שהשתתפתי  מאשר/תאני       

 
 

 :2021-2020תאריכים בהם לא יתקיימו חוגים בשנת 
 

 ארועים בזמן החופשות סה"כ תאריכים  תאריך עברי ימים  החג
  1 20.9 ב' בתשרי  'א ראש השנה
  2 27-28.9 ט' תשרי 'ב-'א יום כיפור 

 סגור -חו"ל המועד  5 4-8.10 כ'-"זט 'ה-'א סוכות 
 ערב ב 10.10.20 מוצ"ש     הושענה רבה  ושמחת תורה 

 .ברחבת המתנ"ס שניות הקפות
 סגור -חו"ל המועד  4 29/3-1/4 ניסןט"ז   'העד  'ב פסח 

  18:30פעילות עד השעה  7.4.21 ניסן הכ" 'ד ערב יום השואה 
 ערב יום הזיכרון 

 לחללי צה"ל
 18:30פעילות עד השעה  13.4.21 ייר' אא 'ג

 
  ערב שירי לוחמים

 )הזמנות במזכירות( 21:30משעה 
 יום הזיכרון לחללי צה"ל

 וערב יום העצמאות 
 14.4.21 אייר ב' 'ד

 
1  

  1 15.4.21 '  איירג 'ה יום העצמאות 
  2 16-17.5.21 ' סיוןה ב'-א' חג שבועות 

 
 י ישראל ובחופשות בתי הספר ישתנו ימי הפעילות בהתאם.* במידה ויהיו שינויים במועדי וחג

 * וכן בימים שהמדינה תכריז עליהם כימי שבתון.  הודעות תמסרנה להורים בהמשך.
================================================= 

 הצהרת בריאות:
 

 ביטולבמלואו ואת הסכם  אני הח"מ מצהיר/ה בזה שקראתי והבנתי את תקנון ההרשמה
 החופשות ואני מסכים לתוכנו.  הפעילות  הנ"ל כולל פירוט

 

נו סובל ממגבלה רפואית וכי אין יואכל מניעה בריאותית  ףאני מצהיר/ה בזה שאין למשתת
 הוא נמצא בטיפול רפואי המגביל את השתתפותו בחוג.

 קיימת מגבלה רפואית.
  ואיים המאפשרים השתתפות סדירה בחוג, במידה וקיימת מגבלה רפואית חובה לצרף אישורים רפ 
 לפני תחילת החוג.  

========================================================== 

 _____________במידת הצורך ____________________ י אמצעי הנגשה /פרט  : חוק הנגישות

o מלווה מטעם הילד   אם יש צורך ב 
o כניסה עם חיית שרות 

o ותעזרה בהתמצא 
 : פרטי הנרשם

 

 
 ______________ באנו על החתום בתאריך

 

 _____________ _______________   תעודת זהות __________________חתימה שם ההורה

 לידה: .ת ת.זהות:  שם פרטי: שם משפחה:  . 1
 

 מין: ז / נ 

 ביה"ס ______
 

 כיתה/גן _____

 שם החוג:
 

 תאריך התחלה:_________

 לידה: .ת ת. זהות: שם פרטי:  שם משפחה:  . 2
 

 מין: ז / נ

 ביה"ס ______
 

 כיתה/גן _____

 שם החוג:
 

 תאריך התחלה:_________
  

 כתובת: _________________________________  ________________    _________________  ונים: טלפ  
   

   דואר אלקטרוני: ____________________________________________  
 


