
 

 

   

 

 ז"תשעקיץ קייטנות ללחוגים ונהלי רישום 

 

 ,תושבים יקרים

 ,ת המרכז הקהילתי אבן יהודהאנו שמחים על הצטרפותכם לפעילויו

 .חוזה הרצוי יש ללחוץ על הקישור המתאים/על מנת לצפות בנוהל

 

 !קיץ נעים ובטוח
 

 

 נהלי רישום בית הספר של החופש הגדול 

  ת הספרילילדי ב קיץקייטנת רישום נהלי 

 גניםה קיץ לילדיקייטנת רישום  נהלי 

  נהלי רישום ימי כיףB כיף 

 נהלי הרשמה לחוגים 
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 או קייטנת המרכז קהילתי /צהרונים ו, נוהלי הרשמה לבית הספר של החופש הגדול

 :בחודשי הקיץ

 

'  ה-'ימים א 2.7.12..7.2-7-תאריכים תפעל ב" בתי הספר של החופש הגדול" –תכנית משרד החינוך  .1

 .'ג-'לכיתות א. ₪ .05 -מחיר  ..:10-..:0.בשעות 

מורים או : הצוות החינוכי יכלול. בתי הספר של החופש הגדול יתקיימו בבתי הספר הרשמיים .7

 .מדריכים

 .י ההמלצות התזונתיות של משרד הבריאות"הארוחה אותה יקבלו התלמידים תהיה עפ .0

 .הנרשמים מותנים במספר, קייטנות וצהרון, פתיחה וסגירת בית הספר של החופש הגדול .0

או לבטל קייטנות , יהודה ומחלקת החינוך תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות -מועצת אבן  .5

 .או צהרון/משרד החינוך ו

 .יוחזר הכסף לנרשמים –במקרה של ביטול תוכנית בית הספר של הקיץ במלואה על ידי הרשות  .6

הקייטנות , ת של בתי הספרבית הספר והמרכז הקהילתי אחראים על ילדי הקייטנות בשעות הפעילו .2

 .בלבד והצהרונים

בית הספר והמרכז הקהילתי שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב  .8

 .בית הספר/בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה

בהתאם לאילוצים לבית הספר ולמרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה  .9

 .ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים

בתי בערוצי המדיה /ת בחתימתי את פרסום תמונות בני/ידוע לי כי הקייטנה תצולם ואני מאשר .01

 .השונים

 .או נזק שייגרמו לפרטי ציוד אישיים/אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו –אבדות  .11

 תשלום

 .חלקית לא יזוכה בגין השתתפותו עבור קייטנה מלאה ומשתתף התשלום בגין הפעילות הינ .1

 .לא תורשה להשתתף בצהרון המרכז הקהילתי, משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי .7

 ביטול השתתפות

 . בקשות לביטול ההרשמה יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המרכז קהילתי .1

לאחר מועד , ללא חיוב, בית הספר של החופש הגדול/יום לפני פתיחת הקייטנה 10ביטול ההרשמה עד  .7

 . זה יגבה מחיר מלא לקייטנה

 .רטרואקטיביתאין ביטול והחזר כספים  .0

 

עם אישורי את קריאת התקנון הריני מצהיר בזאת שקיבלתי וקראתי את המידע בגין בית הספר של החופש 

ואני מסכים ומתחייב למלא אחר תקנות , ביטולים והנחות, תנאי ההרשמה, והקייטנההצהרונים , הגדול

 .משרד החינוך והמרכז קהילתי

 ח.ל.ט
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 יהודה-מרכז קהילתי אבן 7102נהלי קייטנת קיץ לילדי בית ספר 

 כללי

 .או צהרון  מותנית במספר נרשמים/פתיחת וסגירת קייטנה ו .1

 .או לבטל קייטנה, שיקול דעתה לשנותהנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי  .7

 .יוחזר הכסף לנרשמים –במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז הקהילתי  .0

 .לא תורשה להשתתף בקייטנות המרכז הקהילתי, ס"משפחה החייבת כספים למתנ .0

 .₪ .7עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  .5

 .בלבד ת בשעות הפעילות של הקייטנותס אחראי על ילדי הקייטנו"המתנ .6

המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית  .2

 .משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה

 למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים  .0

 .   ובטיחותיים או לוגיסטיים

 .הינם עדכניים ונכונים( הן פיסי והן אינטרנטי)הפרטים על גבי טופס הרישום  .9

פארק המים : ביתנו לימי היציאה מעידים כי אנו מאשרים את השתתפותם באטרקציות/שליחת ילדנו ..1

מועדי ימי היציאה  החובה לבדיקת(.  70/2-0/0מיועד לקייטנות בין התאריכים (ת "פ -אי גאמפ, שפיים

 .חלה על ההורים

 הנחות

על הרישום  5%זכאית להנחה של , ליותר ממסגרת של קייטנה אחת/ משפחה הרושמת יותר מילד אחד  .1

 .הזול מביניהם

 . הנחה %.1 -רישום לשני מחזורים כולל צהרון בכל מחזור מזכה ב .7

בלבד  10/6/12הקהילתי עד תאריך  משפחות מעוטות יכולת  רשאיות לפנות לוועדת הנחות במרכז  .0

 .בצירוף  אישורים מתאימים

 . בית הספר של החופש הגדול לא נכלל כחלק בקייטנות המזכות בהנחה .4

 חיסורים

 .התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית .1

 תנאי תשלום

 .אשראי או במזומן כרטיס, התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות המחאות .1

לאחר תאריך זה מחיר הקייטנה הינו מחיר . ייהנו מהמחיר המוקדם 12/610/-הנרשמים עד ה .7

 . מלא

 ביטול השתתפות

בקשות לביטול ההרשמה לקייטנה יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות  .1

האימייל ובמקרה זה יש ניתן לשלוח הודעות ביטול באמצעות הפקס או .  המרכז הקהילתי

ללא הודעות בכתב ייחשב המשתתף . לא ייעשו    ביטולים בטלפון. האימייל/לוודא קבלת הפקס

  .כממשיך בקייטנה
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ללא -הצהרון /יום לפני פתיחת הקייטנה 10עד  -הצהרון /ביטול ההרשמה לשני מחזורי הקייטנה .7

 %.1ייגבו דמי ביטול בגובה של , הצהרון/ועד למועד פתיחת הקייטנה, לאחר מועד זה. חיוב

 .ממחיר הקייטנה וממחיר הצהרון

 %.7ביטול בגובה של  -ייגבו דמי, הצהרון / במקרים של ביטול לאחר פתיחת  הקייטנה  .0

 . ובנוסף עלות ההשתתפות במספר ימי הפעילות בפועל מהמחיר המלא, מהמחיר  המלא

 העברות

נוי בקייטנה המבוקשת ובתוספת תשלום בהתאם העברה מקייטנה לקייטנה תעשה על בסיס מקום פ .1

 .למחיר הקייטנה

 

, תנאי ההרשמה, עם אישורי את קריאת התקנון מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע בגין הקייטנה

 .ביטולים והנחות ואני מתחייב למלא אחר תקנות המרכז הקהילתי

 ח.ל.ט
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 יהודה-אבןמרכז קהילתי  7102נהלי קייטנת קיץ גנים 

 כללי

 .או צהרון  מותנית במספר נרשמים/פתיחת וסגירת קייטנה ו .1

 .או לבטל קייטנה, הנהלת המרכז קהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות .7

 .יוחזר הכסף לנרשמים –במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז קהילתי  .0

 .בקייטנות המרכז קהילתילא תורשה להשתתף , משפחה החייבת כספים למרכז קהילתי .0

 .₪ .7עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  .5

 .בלבד המרכז קהילתי אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות .6

המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית  .2

 .של הקייטנהמשמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת 

למרכז קהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים  .0

 .ובטיחותיים או לוגיסטיים

 הפרטים על גבי טופס הרישום הינם עדכניים ונכונים .9

 י המועצה"פתיחת הקייטנה מותנית במספר הנרשמים ובשיפוצי הקיץ בגנים ע ..1

     

 הנחות

על הרישום  5%זכאית להנחה של , ליותר ממסגרת של קייטנה אחת/ ת יותר מילד אחד משפחה הרושמ .1

 .הזול מביניהם

 . הנחה %.1 -רישום לשני מחזורים כולל צהרון בכל מחזור מזכה ב .7

בלבד בצירוף   10.6.12משפחות מעוטות יכולת  רשאיות לפנות לוועדת הנחות במרכז קהילתי עד תאריך  .0

 .אישורים מתאימים

 . ת הספר של החופש הגדול לא נכלל כחלק בקייטנות המזכות בהנחהבי .4

 

 חיסורים

 .התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית .1

 תנאי תשלום

 .כרטיס אשראי או במזומן, התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות המחאות .1

לאחר תאריך זה מחיר הקייטנה הינו מחיר . ייהנו מהמחיר המוקדם 12/610/-הנרשמים עד ה .7

 . מלא

 ביטול השתתפות

בקשות לביטול ההרשמה לקייטנה יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות  .1

ניתן לשלוח הודעות ביטול באמצעות הפקס או האימייל ובמקרה זה יש לוודא . המרכז קהילתי

כתב ייחשב המשתתף ללא הודעות ב. לא ייעשו    ביטולים בטלפון. האימייל/קבלת הפקס

 .כממשיך בקייטנה
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-הצהרון /יום לפני פתיחת הקייטנה 10עד  -הצהרון /ביטול ההרשמה לשני מחזורי הקייטנה .7

ייגבו דמי ביטול בגובה ,  הצהרון/ועד למועד פתיחת  הקייטנה, לאחר           מועד זה. ללא חיוב

 .קייטנה וממחיר הצהרוןממחיר ה %.1של 

 %.7ביטול בגובה של  -ייגבו דמי, הצהרון / במקרים של ביטול לאחר פתיחת  הקייטנה  .0

 . ובנוסף עלות ההשתתפות במספר ימי הפעילות בפועל מהמחיר המלא, מהמחיר  המלא

 

 

תנאי , עם אישורי את קריאת התקנון הריני מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע בגין הקייטנה

 .ביטולים והנחות ואני מתחייב למלא אחר תקנות המרכז קהילתי, ההרשמה

 

 ח.ל.ט
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 יהודה-מרכז קהילתי אבן 7102כיף  B-נהלי רישום ל

 כללי

 .פתיחת וסגירת קייטנה מותנית במספר נרשמים .1

 .או לבטל קייטנה, הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות .7

 .יוחזר הכסף לנרשמים –במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז קהילתי .0

 לא תורשה להשתתף בפעילויות הקיץ של המרכז הקהילתי , ס"משפחה החייבת כספים למתנ .0

 .₪ .7עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  .5

 .בלבדהמרכז הקהילתי אחראי על הילדים בשעות הפעילות  .6

הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית  המרכז .2

 .משמעת או בגין פגיעה בפעילות 

למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות בהתאם לאילוצים ביטחוניים ובטיחותיים  .0

 .או לוגיסטיים

 .עדכניים ונכונים הינם( הן הפיסי והן האינטרנטי)הפרטים על גבי טופס הרישום  .9

 הנחות

על הרישום  5%זכאית להנחה של , ליותר ממסגרת של קייטנה אחת/ משפחה הרושמת יותר מילד אחד  .1

 .הזול מביניהם

בלבד  10/6/12משפחות מעוטות יכולת  רשאיות לפנות לוועדת הנחות במרכז הקהילתי עד תאריך  .7

 .בצירוף  אישורים מתאימים

 .לא נכלל כחלק בקייטנות המזכות בהנחהבית הספר של החופש הגדול  .0

 חיסורים

 .מחנה מלא ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית/ התשלום בגין הפעילות הינו עבור קורס .1

 תנאי תשלום

 .כרטיס אשראי או במזומן, התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות המחאות .1

 . יר הינו מחיר מלאלאחר תאריך זה המח. ייהנו מהמחיר המוקדם  12/610/-הנרשמים עד ה .7

 ביטול השתתפות

בקשות לביטול ההרשמה למחנות נוער יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב  .1

ניתן לשלוח הודעות ביטול באמצעות הפקס או האימייל ובמקרה זה יש . ס"במזכירות המתנ

המשתתף ללא הודעות בכתב ייחשב . לא ייעשו ביטולים בטלפון. האימייל/לוודא קבלת הפקס

 .כממשיך בקורס הקיץ

לאחר מועד זה ייגבו . ללא חיוב-יום לפני פתיחת הפעילות 10ביטול ההרשמה לקורס הקיץ עד  .7

 .ממחיר הקורס %.1דמי ביטול בגובה של 

 %.7ביטול בגובה של  -ייגבו דמי, במקרים של ביטול לאחר פתיחת  הפעילות בקורס הקיץ .0

 . במספר ימי הפעילות בפועל מהמחיר המלאובנוסף עלות ההשתתפות , מהמחיר המלא

 

תנאי , עם אישורי את קריאת התקנון הריני מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע בגין הקייטנה
 .ביטולים והנחות ואני מתחייב למלא אחר תקנות המרכז הקהילתי, ההרשמה
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 ח.ל.ט

 ז"תשעלחוגים נהלי הרשמה 

 :תשלום נוסף לתשלום החודשי

 .₪ ....5 – אב-טיפול לבית-דמי

 

 העשרה וביגוד 

 :תשלום חד פעמי שנגבה כחלק מהרישום לחוגים

 ₪  ..7מסלולים ' יב-'ה₪   ..1' יב-'כיתות א: העשרה במחול

 ₪ ..1:  העשרה לחוג תיאטרון

 ₪  .5: העשרה בטניס

 ₪  ..1: העשרה בקפוארה

 ₪  ..1: העשרה במוזיקה

 

 :הצהרה

 .אותם ברישום במערכתבמידה ויש הערות בריאות עלי לציין 

ומסוגלים לעמוד , ים מעלה אין מגבלות רפואיות/במידה ולא ציינתי אחרת במערכת הנני מצהיר כי לרשום

כל שהיא היכולה לפגוע בפעילותם , במידה ותהיה מגבלה רפואית, במאמץ הדרוש לתחום הפעילות בהם יפעלו

 .בחוגים אני מתחייב לדווח למרכז הקהילתי בהקדם האפשרי

 

ביטולים והנחות הכתובים , תנאי ההרשמה, הפעילות/ה בזאת שקיבלתי את המידע בגין החוג/אני מצהיר

ת למלא אחר תקנות /ואני מתחייב, בטופס נהלי ההרשמה והתשלום לחוגים ולפעילויות המרכז הקהילתי

 .המרכז הקהילתי

 

 :ולקרוא בעיון את הנהלים הבאיםהנכם מתבקשים להקפיד , על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות

 :כללי

 . 6.12..0-ועד ל 1.9.16 -חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מ .1

ובימים נוספים כפי שמופיע בלוח החופשות , בחופשות מועדי ישראל לא מתקיימים חוגים .7

 .ימים אלו נלקחים בחשבון בעלות החוג, המרוכז באתר המרכז הקהילתי

שעורים  26ומינימום של , שעורים בחוג חד שבועי 00למינימום של המרכז הקהילתי מתחייב  .0

 .בחוג דו שבועי בשנת הפעילות

 .פתיחת וסגירת חוגים מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים .0

לבטל , הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות .5

 .קבוצות/או לאחד חוגים

 .יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים, וג על ידי המרכז הקהילתיבמקרה של ביטול ח .6

לא תורשה להשתתף בפעילות המרכז הקהילתי עד , משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי .2

 .לסילוק החוב

 .יחויב הלקוח בהוצאות עמלה, עבור המחאה חוזרת .0
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או נעדר ללא /ו אם הוא פוגע בפעילות השוטפת, ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף .9

 .סיבה מוצדקת על פי שיקוליה

 .המרכז הקהילתי אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו רשום המשתתף ..1

 :הנחות

 ברישום מקוון, לחוג הזול מביניהם 5%בית אב הנרשם לשני חוגים ומעלה זכאי להנחה בת  .1

אך לא , חלק במניין החוגיםההרשמה לצהרונים תהווה ) .לקבלת ההנחות יש לפנות למזכירות

 (.תיכלל בסך ההנחה בעלות הכוללת

 :ועדת הנחות .2

, 9.16...0משפחות מעוטות יכולת רשאיות לפנות לוועדת הנחות במרכז הקהילתי עד לתאריך  

 :על פי הקריטריונים הבאים

        משפחות במצב כלכלי קשה בעלות הכנסה נמוכה 

 משפחות במצב כלכלי פתאומי קשה. 

 עולים חדשים ומשפחות עם חולי או , חד הורי: משפחות עם בעיות מיוחדות או בסטטוס

  . נכות

 .אין כפל הנחות .3

 :חיסורים

 .התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית במהלך החודש .1

במידה  .י המדריך או הנהלת המרכז הקהילתי יוחזר במועד מאוחר יותר"שיעור שיבוטל ע .7

 .ומסיבה כלשהיא לא יתאפשר החזר  החוג לתלמיד יוחזר למשתתף סכום יחסי

במקרה של הודעה . שעות לפני מועד השיעור 70הודעה על אי הגעה לחוג פרטני תתקבל עד  .0

 מאוחרת השיעור יחוייב בתשלום

 :דמי טיפול ותנאי תשלום

 .אלא אם צוין אחרת, לותבהתאם לחודשי הפעי, תשלומים .1 -התשלום יתבצע בפרישה של  .1

ברישום מקוון התשלום באמצעות כרטיס . כרטיס אשראי או במזומן, התשלום באמצעות .7

 .אשראי בלבד

תהיה הנהלת המרכז הקהילתי רשאית להפסיק השתתפותו , משתתף שלא יתמיד בתשלומים .0

 .לאחר התראה של שבעה ימים

הטיפול לא יוחזרו אם יבטל הנרשם  דמי. לבית אב ייגבו במעמד הרישום₪  .5דמי טיפול בסך  .0

 . לא יחוייבו בדמי הטיפול 15.0.16-נרשמים בהרשמה מוקדמת עד ל. את הרשמתו

שיעור , במידה והחליט להירשם. כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום .5

אש לחוגי המוסיקה וחוגי הטניס יש להירשם מר. הניסיון יכנס למניין השיעורים בתשלום

 .לשיעור ניסיון בתשלום

 :ביטול השתתפות

 .בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המרכז הקהילתי .1

לא ייעשו . האימייל/יש לוודא קבלת הפקס, המייל/ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הפקס .2

המשתתף כממשיך בלימוד לכל ללא הודעה בכתב ייחשב . או דרך המדריך, ביטולים בטלפון

 .דבר
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. ביטול חוג ייכנס לתוקפו שבועיים מיום הגשת טופס הביטול במזכירות המרכז הקהילתי .3

 .המשתתף זכאי להמשיך בחוג עד סוף תקופת התשלום

לאחר תאריך זה לא , 01/0/12בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה אך ורק עד לתאריך  .4

 (.לשיעורים פרטנייםפרט . )יהיו ביטולים והחזרים

 .במידה וחוג לא ייפתח משיקולי המרכז הקהילתי יוחזר הכסף במלואו לנרשם .5

 .אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית .6

במידה והנכם מעוניינים לסיים את ההשתתפות . 01.2.12 -חוגי הטניס והמוסיקה יתקיימו עד ל .7

 .7.12י בחוגים בסוף יוני יש ליידע את המזכירות עד סוף חודש מא

יש ליצור קשר עם רכזת המוסיקה לקביעת , על מנת להירשם לשיעור פרטני בתחום המוסיקה .8

 . מועד והסדרת הרישום לפני מועד השיעור

 :פ מספר מפגשים"קורסים ע

 .קורסים שמתקיימים לפי מספר מפגשים לא נכללים במסגרת הנחות המרכז הקהילתי .9

ניתן לבטל את ההשתתפות אך ורק לאחר השעור . התשלום הוא עבור קורס מלא .11

 .לאחר מכן לא יזוכה משתתף בגין השתתפות חלקית. הראשון

 

 ח.ל.ט


