
 

 

 ג”תשפ –טופס רישום ונוהלי הרשמה לחוגי המתנ"ס 

 שם המתנ"ס: ________________      ________________                                            תאריך:

 פרטי ראש המשפחה:

 __________  ת"ז:_____________ ______שם פרטי: ____ ____________שם משפחה: _____

 _______________ ישוב: ____________ ________________________רחוב מס': _______ 

 : ____________נוסף : __________ טלפון2 הורה: _____________ טלפון נייד 1הורה טלפון נייד  

Email: ____________________________ @ ___________________________________ 

 הנני מאשר/ת לשלוח אלי מידע כללי בדואר אלקטרוני 

 הנני מאשר/ת לשלוח לי העתקי קבלות בדואר אלקטרוני 

 ( הנני מאשר/ת לשלוח לי מידע כללי במסרוןs.m.s/ ) וואצפ 

 הנני מאשר/ת להשתמש בתמונות שלי/ילדי שצולמו במהלך הפעילויות לצורך פרסום ויחסי ציבור 

 פרטים על המשתתף בחוגים :

 שם פרטי +

 שם משפחה

 עלות החוג שם החוג תאריך לידה  כיתה ביה"ס/גןשם  ת"ז

       

       

       

 אופן התשלום :

 חודשי לימוד( וישולם אחת לחודש:  10שכר הלימוד הינו שנתי )עבור 

 סוג כרטיס אשראי __________מס' _____________________ תוקף _________  ❖

 שם בעל הכרטיס: _________________   ת.ז: __________________________     

 : מספר קבלה ______________ מזומן/  שיקים ❖

 הצהרת בריאות

 לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות 

 )יש לבני/בתי  מגבלה בריאותית )באחריותי להעביר מסמך רפואי להנהלת המתנ"ס 

 פה.-יש להגיע בכל יום עם טופס הצהרת בריאות חתום ומסיכת אף 

 

 תשלום הינו החל משיעור הניסיון הראשון.ה 

 יימסר למזכירות.ש מילוי טופס ביטול בלבדביטול חוג מותנה ב 

לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת  .25/03/2023ועד אחרון להגשת בקשה לביטול: מ 
 הפעילות.

  



 

 

 במרכזים הקהילתיים מזרח נתניהנהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות 
 תושבים יקרים,

הרישום על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי  .1

 והתשלום הבאים:

שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני, למעט ערבי חג, ימי חג וחול  .2

 .)מידע נוסף בלוח החופשות באתר( המועד סוכות ופסח

מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, כמפורט בלוח  .3

 נכללות בעלות החוג. החופשות,

 70שבועי, ובמינימום של -שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד 35המרכז הקהילתי מתחייב למינימום של  .4

 שבועי.-שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו

 ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו. .5

 ה בגין השתתפות חלקית.התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכ .6

 פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים. .7

הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד  .8

 חוגים.

 במקרה של ביטול חוג על ידי המרכז הקהילתי יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים. .9

 ת בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.אי השתתפו .10

 בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר. .11

 לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות.  .12

 במידה ויבחר להירשם לחוג יחויב על שיעור הניסיון באופן מלא. .13

 גת כספים למרכז הקהילתי לא תורשה להירשם לפעילות המרכז הקהילתי בשנת תשפ"משפחה החייב .14

 עד הסדרת החוב.

 הנהלת המרכז הקהילתי רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת. .15

 התשלום עבור החוגים נגבה בסוף חודש עבור החודש שלאחריו. .16

 הנחות:

 . מלבד במסגרות מסובסדות מראש 10%עבור חוג נוסף במרכז הקהילתי לכל בית אב תינתן הנחה של  .1

עבור עצמו/ה עבור החוג  10%( ת/יהיה זכאי/ת להנחה של 67וגבר מגיל  62אזרח/ית ותיק/ה )אשה מגיל  .2

 הראשון בהצגת תעודה.

  וספת.מסובסדים מראש ולא תינתן הנחה נחוגים במסגרת מועדון "סחלבים" 

, ניתן לפנות לוועדת הנחות  ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן  1-2לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף  .3

לקבל במזכירות המתנ"ס, יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים הנדרשים עד לתאריך  

31/10/2022. 

ידונו בבקשות  . לא2022ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות שתתכנס במהלך חודש נובמבר  .4

 .אשר יוגשו ללא כל המסמכים

 אחוז ההנחה יינתן לפי שכר ברוטו לנפש בהתאם למצורף בטבלה. .5

ברוטו משק בית 

 לנפש בש"ח
 ומטה  1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-3500

 50% 40% 30% 20% 10% אחוז ההנחה
 www.matnasgan.org.ilהקריטריונים והתנאים המלאים נמצאים באתר המרכז הקהילתי  .6

 

 ביטול השתתפות:

בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המרכז הקהילתי. ניתן לשלוח הודעת  .1

ביטול חוג מהמרכז הקהילתי. ביטול באמצעות המייל. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור 

משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המרכז הקהילתי ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג, 

 וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.

ת רפואיות ובצירוף אישור מחלה שעות לפני מועד השיעור, וזאת עקב סיבו 24ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד  .2

 מרופא. בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא.

 הביטול ייכנס לתוקף חודש לאחר מכן. –לכל חודש קלנדרי  25-הגשת טופס ביטול תעשה עד תאריך ה .3

. לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף  2023לחודש מרץ  25-מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה ה .4

 שנת הפעילות.

 העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש. .5

 אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית. .6

  



 

 

 קורסים לפי מספר מפגשים:

 קורסים לפי מספר מפגשים, לא חלה הנחה כ"חוג נוסף". .1

ינו בגין קורס מלא וניתן לביטול עד למפגש השני. התשלום עבור קורסים המורכבים ממספר מוגדר של מפגשים ה .2

 לאחר מכן לא יזוכה המשתתף בגין השתתפות חלקית. 

 אופן התשלום:

תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או שיקים מראש או מלוא הסכום במזומן במעמד הרישום.  אין  .1

 אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.

  תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה.שימו לב! ההרשמה לא  .2

להגיע למרכז הקהילתי ולמלא טפסים חדשים, או לשלוח או  www.matnasgan.org.ilלהירשם באתר בכתובת יש 

 טפסים חדשים באימייל, ולאשר טלפונית את קבלתם במזכירות.

 

 נהלים בתקופת קורונה:

החוגים יתבצעו תחת הנחיות משרד הבריאות. בכל שינוי בצורת הפעלת החוג בהתאם להנחיות החדשות, קיום  .1
 יישלחו עדכונים למשתתפים דרך המדיות הזמינות עבורנו.

במידה וכל משתתפי החוג נאלצים לשהות בבידוד או במידה ויוצאת הנחיה על הקפאת חוגים, החוג יועבר  .2
ה ולא ניתן לקיים את החוג במתכונת זום, נשכלל את מס' המפגשים שלא התקיימו למשתתפים במתכונת זום, במיד

בתום התקופה, ונחזיר את המפגשים במהלך השנה / חודש יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, רשת 
המרכזים הקהילתיים מזרח נתניה תזכה את הלקוחות בהתאם למפגשי החוג שהיו אמורים להתקיים. במקרה 

 שתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד.ומ
 במקרה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד. .3

 

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת שקיבלתי את המידע בגין חוג/פעילות, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות 

חוגים ובטופס "נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס", ואני מתחייב/ת למלא  הכתובים בחוברת

 אחר תקנות המתנ"ס.

 ולראיה באתי על החתום: שם משפחה: ______________________ חתימה: _____________

 

http://www.matnasgan.org.il/

