
 
 
 
 

 

 
 
 

 2022-2021תקנון המתנ"ס תשפ"ב 

 
 .נא קראו בעיון רב את התנאים. רישום לפעילות מהווה הסכמה מצידכם לאמור להלן

 

 מסגרת הפעילות 
 30.6.2022/31.7.22 -ותפעל עד ה 202110.10. -שנת הפעילות במתנ"ס תפתח ב. 1

 המתנ"סחגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות. לוח החופשות השנתי יפורסם באתר . 2

 פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. אם מספר המשתתפים בחוג ירד במהלך. 3
 .השנה ממספר זה, תעמוד למתנ"ס הזכות לבטלו 

 .לאחד חוגיםהנהלת המתנ"ס תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל או . 4
 .במקרה של ביטול חוג מיוזמת המתנ"ס, יוחזר התשלום היחסי לנרשמים .5
 אנא הקפידו לעדכן את מזכירות המתנ"ס בכל שינוי במספר טלפון נייד אליו הנכם מעוניינים לקבל . 6

 .מסרונים וכתובת מייל העדכנית 
 

 ת תנאי השתתפו

 מהחוגים משתתפים המפריעים לפעילות ללא החזרהמתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא . 1
 .כספי

 .בכל מקרה בו יוחזרו 2022שיעור שיבוטל ע"י המדריך, יתקיים במועד אחר, עד סוף יולי . 2
 .שיעורים, לא יוחזר תשלום

  .כל כניסה לחוג מותנית באישור ממזכירות המתנ"ס, המציין כי המשתתף נרשם לחוג. 3

 מחלה, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת לא יקבל החזר תמורתמשתתף שיעדר עקב . 4
 ,הפגישה בה לא השתתף. אם חלה במחלה ממושכת )שבועיים לפחות( או נפגע ח"ו בתאונה

 תימסר הודעה על כך בכתב למתנ"ס ויצורף אישור רפואי מתאים מתאריך האירוע. במקרים אלו 
 .ל החוגיזוכה המשתתף בחלק היחסי מהתשלום החודשי ש

 .אי הופעה לחוג או פעילות, אינה משחררת מתשלום. 5

 
 תשלום

 .התשלום לחוגים יעשה בתחילת כל שנה מראש באמצעות הוראת קבע, כרטיסי אשראי או מזומן בלבד. 1
 .וללא תפיסת מסגרת חוגים ניתן לשלם בתשלומים חודשיים שווים, ללא ריבית והצמדהלאת התשלום . 2
 2021 אוקטוברהתשלום הראשון בחוגים יגבה בחודש  .3
 .אי פרעון תשלום במועד יחויב בריבית והפרשי הצמדה .4

 משתתף שלא עומד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר . 5
 . ימים 7התראה של 

 
 

 הנחות
מעלות החוג השנתית בעבור  10%בלחוגים. ההנחה תזכה  ומעלה שניבעבור רישום ילד  תינתן הנחה. 1
 ומעלה שיירשמו לחוגי המתנ"ס. שניהילד ה

 . ההנחה תינתן ממחיר החוג הנמוך. 2

 . לאחר הרישום באתר  hrhevron.co.ilhugim@ לפנות בכתב למייל. לקבלת ההנחה יש 3
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עדת הנחות תתקיים במחצית חודש ינואר. לאור ו לנובמבר, ו  30חריגות להנחה יתקבלו עד הבקשות . 4
החלטות הועדה, תינתן הנחה רטרואקטיבית עבור כל חודשי ההשתתפות בחוג. על מנת להגיש בקשה  

 .תלושי משכורת אחרונים 3והנחות יש למלא טופס אינטרנטי ולהעביר צילום ת.ז. + נספח, 

 
 חוגים / קורונהביטולי 

  ל לרכז. או למיי קבלהאנא ודאו  הר חברוןיטול חוג יעשה באמצעות טופס ביטול בלבד, למתנ"ס . ב1
 hrhevron.co.ilhugim@ החוגים, יוחאי מנטל

 לא ניתן לבטל חוג או לעבור מקבוצה לקבוצה באמצעות הודעה טלפונית! נא וודאו שהבקשה 
 .התקבלה

. העזיבה תתקבל שבועיים לרכז החוגים, יוחאי מנטלביטול חוג יתאפשר בכל עת בהודעה מראש בכתב  .2
 לחודש -  30או ב 15 -קדימה ב

 משווי העיסקה השנתי או 5%המתנ"ס יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך  ,בנוסף. 3
שאז לא ייגבו הראשון לחוג,   לאחר מפגש הניסיון טול נעשה יהנמוך מבניהם. למעט המקרה שהב  100₪

 .ביטול דמי

 לא יתאפשרו ביטולים עקב נגיף קורונה ושינויים שיידרשו במתכונת הפעלת החוגים, כל עוד. 4
 .הנחיות הממשלה מאפשרות קיום חוגים

 משתתף בעקבות כניסה לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות לא תזכה את  העדרות. 5
 המשתתף בהחזר כספי . המתנס יפעל להעביר את הפעילות באמצעים מקוונים ככל שהדבר

 .יקבל המשתתף ערכת פעילות ביתית ,במידה ולא  .אפשרי
 במידה ,דוד יהקבוצה כולה לבבמקרה בו יתבטל שיעור עקב כניסת המדריך לבידוד, או כניסת . 6

 לא -שיעור שיוחזר. 15.8.22ל   1.7.22יוחזר השיעור בין התאריכים  ,מקוון באופן והפעילות לא תועבר 
 .ינתן זיכוי כספי בגינו 

 בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את החוג במתכונת פרונטלית עקב הנחיות הממשלה בנוגע . 7
 נת מקוונת ככל שהדבר אפשרי, במידה ולא ניתן להגבלת התקהלות, החוג יתקיים במתכו 

 , יוחזר התשלום היחסי בגין2022מקוון והפעילות לא תוחזר במהלך יולי אוג  באופן יהיה לקיימו 
 .השיעורים שהתבטלו 

 
 מעבר מחוג לחוג

 .המיילהפקס או קבלת אנא ודאו  hrhevron.co.ilhugim@ למיילמעבר מחוג לחוג יעשה בכתב בלבד, . 1
 ניתן לעבור מחוג לחוג אך ורק בתחילת כל חודש ובהודעה מראש, על בסיס מקום פנוי ובאישור . 2

 .הרכז/ת

 .לא ניתן להיכנס לשיעור ניסיון במהלך השנה ללא אישור הרכז המקצועי .3

 

 הסעות

 ס יפעלהמתנ" מאותו היישוב.יתקיים רישום מספק במידה ו  יתקיים מערך הסעות לפיזור הילדים מהחוגים
   הסעה. פעלבקבלה לחוג התחייבות כי אכן ת אין וף בתי הספא לקיום הסעה, אךיתבש

 הסכמה מדעת 

במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציגי המתנ"ס תוך כדי פעילות לצורך פרסומים באתר האינטרנט של 
המתנ"ס. מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המתנ"ס ופרסום התמונה אינו נעשה באופן  

 hrhevron.co.ilhugim@ או למיילבמידה ואינך מעונין נא לפנות בכתב  -משפיל ו/או מבזה.

 .ובכל עת והתקנון המעודכן הוא שיחול ,ס שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת"המתנ
 .הודעה בכתב למשתתפיםבמקרה של עדכון, תשלח 


