
 "פוגים תששעורי נגינה וחתקנון הרשמה ל

שנת פעילות החוגים במרכז הקהילתי בחוף אשקלון ושלוחת המתנ"ס בניצן  הינה בין התאריכים: 
1/9/19-30/6/20. 

 פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים.   

 ובהתאם למספר נרשמים .  –חלק מהחוגים יפתחו רק לאחר  החגים 

 תנאי הרשמה, תשלום וקבלת משתתף: 

  ashkelon.org.il-www.hofניתן לבצע באתר המועצה בכתובת 
 לשונית תשלומים  .התשלום בכרטיס אשראי .

 תשלום במזומן ו/או בצ'קים יתבצעו במשרדי המתנ"ס 
 .08-6776417אצל דודי 

 שעות קבלת קהל :
 מרכז קהילתי חוף אשקלון 

 9:00-15:00 –חמישי  –ימים ראשון 
 16:00-18:00ראשון ושלישי משעה -בנוסף  

מי שלא הסדיר את התשלום לשנה השתתפות בחוג מותנית  בהרשמה ובתשלום מראש עבור כל השנה. 
נעימה בה כולה לא יוכל להשתתף מעבר לשיעור הניסיון )אנא אל תעמידו את ילדיכם בסיטואציה הלא 

 הם מתבקשים לעזוב את החוג כיוון שלא הוסדר תשלום(.

עלות הפעילות השנתית נקבעת על פי תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים ע"פ רשימת החופשות של 
 המתנ"ס המצ"ב. התשלום החודשי הוא קבוע ואינו תלוי במספר המפגשים בכל חודש נתון.

המתנ"ס יושלם ע"י מדריך אחר או במועד אחר בתאום מראש. מפגש שלא יתקיים ביוזמת המדריך ,או 
 לא ינתן החזר כספי עקב אי השתתפות  התלמיד בשעורים בודדים.

 סדרי הרשמה ולימוד במרכז המוסיקה בשעות הבוקר

 דקות, החל משעות הבוקר. 45שעור נגינה יתקיים אחת לשבוע במשך 

 ובתאום עם מנהל המרכז או מישהו מטעמו. האחריות להגעה סדירה לשיעורים מוטלת על התלמיד

לתלמידים הלומדים נגינה במהלך יום הלימודים הסדיר , תתקיים מערכת שעות משתנה מדי שבוע, כדי 
 לא להפסיד את אותו המקצוע.

 על התלמיד האחריות להשלמת החומר של השיעור אותו הפסיד במרכז המוסיקה.

 רים וכל פעילות חינוכית מיוחדת .על התלמיד לתאם ולהודיע על מבחנים, סיו

כל תלמיד זכאי  אם התלמיד אינו מגיע לשיעור מסיבה כלשהי, המרכז אינו מחויב להחזיר את השיעור.
 שעורים במהלך השנה, במידה וסיבת ההיעדרות מוצדקת.  4להחזר של עד 

 ע"י התלמיד.ציוד אישי כגון: מקלות תופים, עלים  של  קלרינט, חוברות נגינה ועוד, ירכשו 

http://www.hof-ashkelon.org.il/


 תשלום

תשלומים רצופים ושווים )אלא אם צוין אחרת(. גובה  10דמי השתתפות לפעילויות השונות, ישולמו עד 
 התשלום לא ישתנה על פי מספר המפגשים באותו החודש. 

 לא תכובד התחייבות חלקית, ולא יתקבל תשלום חלקי לחוגים.
 מהחודש בו נרשם.מי שנרשם באמצע השנה, ישלם תשלום מלא החל 

  ביטול השתתפות

לא יתאפשר ביטול חוג לאחר תאריך .  31/3/19תינתן אפשרות לביטול השתתפות בחוג עד לתאריך  
 זה , למעט מחלה ובהצגת אישור רפואי.

 .28/2/19עד  - ניתן לבטל השתתפות במרכז המוסיקה 

 שישלח על גבי טופס ביטול אך ורק,,עד חודש מהפסקת ההשתתפות  בכתבביטול ההשתתפות יתבצע 
  למזכירות המתנ"ס ויכנס לתקפו לאחר קבלת אישור בכתב, במייל או בפקס.

המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל את השתתפותו של כל אדם, מסיבות של משמעת, הפרעה, אי 
עמידה בתשלומים  או דרישה מנומקת של המדריך. במקרה כזה ייגבה תשלום רק על התקופה בה 

 תתף האדם בחוג.הש

 חודש בו היתה פעילות ייחשב כחודש מלא. 

אי הודעה בכתב על ביטול ההשתתפות, ו/או אי הופעה לפעילות, לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות 
 ולהחזר כספי.

 א יהיה ביטול רטרואקטיבי של חוג, ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.ל

מסיבה רפואית, תוגש בכתב, בצירוף אישור רפואי. במידה והבקשה תאושר, יבוצע  בקשה להחזר כספי
 ההחזר מיום קבלת הבקשה במתנ"ס.

 ₪  15 –דמי ביטול חוג 

 יש לדווח מוקדם ככל שניתן לרכזת חוגים במתנ"ס.  –העדרות עקב מחלה/ פציעה 

 : נוהל הנחות

 הנחה. 5% -בן משפחה שני 

 הנחה. 10% -בן משפחה שלישי 

 הנחה. 5% –החל מהחוג השני  –בן משפחה יחיד 

 15%בן משפחה שלישי  - הנחה  10% –בן משפחה שני  –בחוגי המוסיקה 

 במידה וטרם הוסדר חוב של שנה קודמת.  טאין אפשרות להירשם לחוגים לשנת תשע"

 liorreizel@gmail.com  יאור רייזלל: לנא להעביר במייל  -בקשות, בירורים , הערות, הארות  

 

 "פלוח חופשות במערך החוגים לשנת תש



 29/9/19-1/10/19 –ג' תשרי  –כ"ט אלול   – ראש השנה

 8/10/19-9/10/19 –י' תשרי  –ט' תשרי  – יום כיפור

 13/10/19-21/10/19 –כ"ג תשרי  –י"ד תשרי  – סוכות

 23/12/19-30/12/19 –ב' טבת  –כ"ו כסלו   – חנוכה

 9/3/20-11/3/20 –י"ד אדר ב'  –י"ג  – פורים

 31/3/20-16/4/20 –כ"א ניסן  –י"ב  – פסח

 . במרכז מוסיקה יד מרדכי אין שעורים 19:00חוגים עד השעה  – 1/5/19כ"ו ניסן  – ערב יום השואה

ן במרכז מוסיקה יד מרדכי אי – 18:00חוגים עד שעה  – 7/5/19ב' אייר  – ערב יום הזכרון לחללי מצה"ל

 שעורים.

 19/4/20-20/4/20 –ה' אייר  –ג'– יום הזכרון ויום העצמאות

 11/5/20-12/5/20י"ח אייר  – ל"ג בעומר

 28/5/20-30/5/20ז' סיון   -ו' – שבועות

 

 

 

 

 

 

 שם ההורה: 

 

 חתימה )ידנית(: 


