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 2020ספטמבר 

 "אשנת תשפ -תקנון הרשמה לחוגים

 חוגים של עמותת תמרית!לאנו מברכים אתכם על הצטרפותכם 

 

 כללי .א

  סגר עם פתיחת פעילות החוגיםימתבצעת בימים אלו ותההרשמה. 

  בכתובת המועצההרשמה דרך אתר: tamar.org.il-www.ma 

 ההרשמה באתר באמצעות כרטיס אשראי בלבד

 חוגי ילדים ונוער // חוגים // תרבות וחוגים //תושבים  :התמצאות באתר

  15:00-9:00בין השעות:  ה'-ג' וימי יתקיימו  נוער והחוגיםהרשמה במשרדי מחלקת 

 08-668883: והחוגים מחלקת נוערפולינה, מזכירת 

 08-6688824אלה, מ.מ. רכז חוגי ילדים ונוער: 

  אמצעי תשלום נוספים, כמפורט בהמשךבבהרשמה במשרדי מחלקת הנוער ניתן לשלם 

 

 תנאי הרשמה וקבלת משתתפים .ב

  בכפוף תקבע לאחר הסרת הסגרותקופת הפעילות השנתית  שנת פעילות החוגיםפתיחת ,

 .ממשלההע"י  לפעילות חינוכית באופן מלאאישור חזרה ל

  מילוי בכרוכה בהם  וההשתתפות רשמה לחוגיםהה המועצה.באתר יש להירשם מראש לחוגים

 מראש עד תום שנת הלימודים תשלוםה, הסדרת זה תקנון בשוליטופס רישום, חתימה 

להסדרת תתאפשר השתתפות בחוגים עד לא  וחתימה על הצהרת בריאות. )כמפורט להלן(

 הרישום כמפורט לעיל.

 על ההורה. התחייבות או עלות ללא אחדכניסה לשיעור ניסיון  תתאפשרהרישום באתר,  לאחר 

הילד במידה ומתקבלת החלטה שלא להמשיך את השתתפות  חוגים למחלקתלהודיע בכתב 

תיחשב כהחלטה לאחר שיעור ניסיון, הודעה  היעדר, ובמקרה כאמור לא יתבצע חיוב. בחוג

  להמשיך את ההשתתפות בחוג ולשאת בתשלום בגינו.  של ההורים והתחייבות 

 השתתפות בתחרויות, מופעי סיום,  ,ציוד ,חומריםבעד  וספת תשלוםת בחלק מהחוגים תיגבה

 פעילויות מיוחדות וכיו"ב. הודעה בעניין תינתן להורים מראש. 

 

 הסדרי תשלומים .ג

  ,לא תכובד יובהר, כי  .התשלום מראש, בעבור כל שנת הלימודיםיש להסדיר את ככלל

 התחייבות חלקית, ולא יתקבל תשלום חלקי.

 ישלם תשלום מלא החל , (לאחר פתיחת פעילות החוגים)מהלך השנה לחוגים ב רשםיימשתתף ש

 מהחודש בו נרשם.

http://www.ma-tamar.org.il/
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 תשלומים רצופים ושווים )ניתן לביצוע באתר המועצה(; 10: עד בכרטיס אשראי 

 במעמד ההרשמה; למחלקת חוגיםתשלומים רצופים ושווים שיועברו  10: עד בצ'קים 

 תשלום מראש בעבור סך כל ההתחייבות לשנת הלימודים שיועברו בהעברה בנקאית/ במזומן :

 במעמד ההרשמה.למחלקת חוגים 

  המועצה בכתובת:  באתרלהסדיר את התשלום ניתןtamar.org.il-www.ma  בכרטיס אשראי(

ם בהגעה למשרדי)פולינה/ אלה( או  משרדי מחלקת הנוער במועצהמול  טלפוןב או בלבד(

 9:00-15:00בין השעות:  ה'-ג' וימי , שעות הפעילות: במועצה

 08-668883פולינה, מזכירת מחלקת נוער: 

 08-6688824אלה, מ.מ. רכז חוגי ילדים ונוער: 

  רשימת  ל בסיסחישוב בגין ימי חופשה ומועדים, ע תוכולל תמשוקלל הפעילות השנתיתעלות

בגין ימי  כי לא יבוצעו החזרי תשלומים ,מובהר בזאת החופשות הרשמית של משרד החינוך.

בכל  קבוע ואינו תלוי במספר המפגשיםהתשלום החודשי הוא עוד יובהר, כי חופשה ומועדים. 

 .ן החזר כספי עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדיםלא יינת וכי ,חודש נתון

  תשלומים רצופים ושווים )אלא אם צוין  10דמי השתתפות לפעילויות השונות, ישולמו עד

 אחרת(. גובה התשלום לא ישתנה על פי מספר המפגשים באותו החודש.

 יושלם ע"י מדריך אחר או במועד אחר  מחלקת חוגיםאו ו/ ביוזמת המדריך יבוטלמפגש ש

 . מחלקת החוגים, על פי שיקול דעת של בתאום מראש

 לא תינתן אפשרות להירשם לחוגים לשנת תשפ"א במידה וטרם הוסדר חוב של שנה קודמת. 

  דרך המחלקה לשירותים חברתיים  תוגשבתשלום או בתנאי התשלום בקשה להקלה

וועדת וכפופה לאישור  ,Oshrit@ma-tamar.co.ilיל: במיבמועצה, או בפנייה לרכז החוגים 

 חריגים.

 ניתן להגיש אל רכז להלן(,  'הפרק )כמפורט ב הכנסה בקשה להנחה בחוג ראשון לפי מבחן

 החוגים ו/או באתר המועצה.

 

 ביטול השתתפות .ד

  1.3.2020מיום החל  שתתפות בחוגהביטול הניתן לתת הודעה בכתב על  15.2.2020עד ליום ,

 (א במחלקת חוגיםצמטופס נ) טופס בקשה לביטול השתתפות בחוג"בחתימה על "

אפשרות התינתן  , אולםלא יינתן החזר כספי על אי השתתפות בחוג 15.2.2020יום החל מ

, בהתחשב, בין היתר, במספר מחלקת חוגיםשיקול דעת בכפוף ל, חוג אחר במקום לבחירת

בדיעבד, גם השתתפות יענה לבקשת ביטול תלא  מחלקת חוגים. יובהר, כי הילדים בכל חוג

ביטול את אפשר ת מחלקת החוגיםהשתתפות פעילה בחוג. בו לא התקיימה שבמקרה 

הצגת אישור , בכפוף ל)לתקופת המחלה או הפציעה( או פציעהו/מחלה של ב השתתפות בחוג

 .ועדת חריגיםובטי ומהימן, ו/או במקרים חריגים באישור רכז החוגים וונרל רפואי

http://www.ma-tamar.org.il/
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  היעדרות עקב מחלה/ פציעה.על יש לדווח מוקדם ככל שניתן לרכז החוגים במחלקת הנוער 

  .הבקשה תאושר, ככל שבקשה להחזר כספי מסיבה רפואית, תוגש בכתב, בצירוף אישור רפואי

חודש בו הייתה פעילות ייחשב כחודש , לקת הנוערחבממיום קבלת הבקשה  תשלום יבוצע החזר

 .מלא

  ע"י מחלקת  יכנס לתקפו רק לאחר קבלת אישור בכתב, במייל או בפקס בחוגביטול השתתפות

 .הנוער במועצה

  ביטול רטרואקטיבי של חוג, ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב  יתקייםלא

 על הביטול.

 בגין בעיות את הזכות לבטל את השתתפותו של כל אדם,  הלעצמ תשומר מחלקת החוגים

. במקרה החוג , אי עמידה בתשלומים או דרישה מנומקת של מדריךחוזרות ותמשמעת, הפרע

 .השתתף בחוגהילד בהם שבעבור החודשים אך ורק ייגבה תשלום  ,כזה

 

 חוגיםמהתשלום להנחות  .ה

  חוגים תיקבע לפי מודל ההנחות המעודכן של מערך חוגי הילדים והנוער.מהתשלום כל הנחה 

  כלל החוגים הרשומים לכל משפחה.ובהתאם לבית הילדים במספר מודל ההנחות מחושב לפי 

חוג הזול מתוך כלל החוגים בהתאם ל ,מודל ההנחות המעודכןככל ותנתן הנחה, תחושב לפי 

 , להלן:לכל בית אב

 

מס' ילדים 

 בבית אב

 מס' חוגים בבית אב

1 2 3 4 5 

 0 0 5% 10% מבחן ההכנסה 1

2 5% 10% 5% 0 0 

3 10% 10% 5% 0 0 

4 15% 10% 5% 0 0 

5 15% 10% 5% 0 0 

 

 כנסה ביחס לשכר הממוצע במשק.הלפי מבחן ה :ה/הנחת חוג ראשון לכל ילד 

  :10%הנחה לחוג שני לכל ילד/ה. 

  :5%הנחה לחוג שלישי לכל ילד/ה. 

 ילד/ה. לכל לא תינתן כל הנחה לחוג רביעי ואילך 

  :5%הנחה לילד/ה שני/ה בחוג ראשון. 

  10%שלישי/ת בחוג ראשון: הנחה לילד/ה. 
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 15%: בחוג ראשון הנחה לילד/ה רביעי/ת ואילך. 

  אגף החינוך שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את מודל ההנחות. כל שינוי במידה

 ויהיה יוצג למשתתפי החוגים.

 .ההנחה תחושב ע"י צוות מערך החוגים ותגולם בפירוט החיובים ללקוח 

 

 משרד הבריאות עקב משבר הקורונה שינויים לאור הנחיות .ו

  האמור בתקנון כפוף לשינויים אשר עלולים לחול על פי הנחיות משרד הבריאות עקב משבר

 הקורונה.

 כי ככל ובהתאם להנחיות של רשות מוסמכת תימנע האפשרות מלקיים את  ,בזאת מובהר

אחר ההנחיות  במתכונתה המקורית בשנת הפעילות תשפ"א, על המשתתף יהיה לעקוב הפעילות

 ולפעול לפיהן.

 

 :הנני מאשר בחתימתי כי

 

  .קראתי את התקנון הנ"ל ומאשר את תוכנו .1

ע"פ התקנון הנ"ל וכן  אני מאשר/ת הרשמת המשתתף/ת ללימודים בשנה"ל תשפ"א .2

 .גביית תשלומי שכ"ל ע"פ התעריפים העדכניים

  .אני מאשר כי בריאות הנרשם תקינה .3

 ______________________________________________ :פרטאנא  ,במידה ולא

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

  

 ___________________ :ההורהשם                 __________שם המשתתף: _________

 ________________ :חתימת ההורה                _______________: _________תאריך

 


