
 
 
 
 
 
 
 

 

 12/31/8 -91//20טופס רישום להשתתפות בחוגי המתנ"ס מיום  

 תקנון:

ההרשמה תסתיים עם מיצוי המקומות  .1/9/20 ביום ג' ס תחל "הפעילות במתנ שנת .1

 .מספר המקומות מוגבל". כל הקודם זוכה"על בסיס , בחוגים
 . 30/6/21-מסתיימים בחודשים ו 10במתנ"ס מתקיימים החוגים רוב  .2

חודשים  11גי ביה"ס למחול וחוגי ספורט למבוגרים הפועלים חו למעט זאת
 . 31/7/20 -ומסתיימים ב

חודשים ומסתיימים  12פועלים  טיסאטניס, אגרוף, שחייה למבוגרים, פילחוגי *
   1/231/8שיתקיימו עד  נוספיםילדים/מבוגרים *ייתכנו חוגים  12/31/8 -ב

החזר אימונים  אויר גשום,בחוג טניס עשויים להתבטל אימונים עקב מזג *

 יתקיים בחופשת חנוכה ופסח )לא יינתן החזר כספי(.
זכאים לקבל  רואוקטובנרשמים חדשים לחוג טניס במהלך חודשים ספטמבר 

במידה ומבטלים את החוג אתם נדרשים להחזיר את המחבט  מחבט בהשאלה,
 -ל (,במידה ותסיימו את כל השנה עד ₪ 150)אי החזרה תחויב בעלות של 

  יוענק המחבט במתנה. 31/8/21

  . ₪ 50 דמי ביטול על סך יחויב ב -25/3/2021אחרי  קורסביטול הרשמה לחוג/ .3
ייעשה באמצעות הודעה מראש  הרשמה לחוג/ פעילות ביטול  לתשומת לב,  .4

בחודש הקודם לחודש  25 -עד ל "סהמתנ בכתב בלבד שתימסר במזכירות 
ל ייכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש בו הביטו .אותו אתם מעוניינים לבטל

לחודש יחויבו עבור  25 -***בקשות אשר יוגשו אחרי ה התקבלה ההודעה.
 החודש העוקב ויזוכו רק מהחודש שלאחריו.

 תתקבל ולא מספיקה אינה למאמן/מורה/מדריך בכתב או בע"פ הודעה .5

 .השתתפות ביטול כהודעת
ים חודשיים לנוחיות הקהל. בחישוב מחיר החוגים הינו מחיר שנתי המחולק לתשלומ .6

או חופשה /המחיר שוקללו ימים בהם לא מתקיימת פעילות עקב חגי ומועדי ישראל ו
 .לכן לא יינתן זיכוי נוסף בגינם,אחרת בהתאם לחוג הספציפי

, באמצעות הוראת קבע, התשלום יתבצע אחת לחודש כתשלום חודשי שיבוצע מראש .7

 .עבור כל שנת פעילות ,תופס מסגרת()אינו  כרטיס אשראיהוראת קבע ב
לא תואם עם המזכירות מראש( שהחזר הוראת קבע ) /כרטיס אשראי או אי כיבוד ביטול .8

 . מהמתנ"סבתשלום עמלה הנגבית על ידי הבנק  יחויב 
המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל .נרשמים מינימלי' פתיחת החוגים מותנית במס .9

 .הנדרש לקיומו של החוג רד מתחת למינימוםבמידה ומס' המשתתפים בו י ,חוג

מבנה הקבוצות והמדריכים במטרה להתאים  ,רשאי לשנות את מועדי החוגים "סהמתנ .10
 .את הפעילות לצרכים בשטח

 .ס לא מזכה בהחזר כספי"אי השתתפות בפעילות מכל סיבה ושאינה תלויה במתנ .11
שאינו ת בלבד מסיבה רפואיבמקרה של הפסקת השתתפות עקב אילוץ בלתי צפוי 

שבועות לפחות, יש לפנות למזכירות בכתב בצירוף  3מאפשר השתתפות במשך 
לא תאושר בקשת ביטול רטרואקטיבית  ., המערכת תדון בנושאיםימסמכים רלוונט

גם אם לא הייתה השתתפות סדירה של  עבור תקופת פעילות קודמת,

 המשתתף/ת.
         .יעור אחד לפני ביצוע הרישוםכל משתתף רשאי להתנסות בש -שיעור ניסיון. 12

   במידה שהחליט להירשם ישלם עבור השיעור הנ"ל במסגרת התשלום החודשי      
 חוגי שחיה. ב/בקורסיםשימו לב, לא יתאפשר שיעור ניסיון  .לחוג     

   המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק השתתפות בפעילות/חוגים  כתוצאה מהתנהגות לא הולמת .13

 עד  ,כולל קייטנות ,ולא יתאפשר רישום לפעילות המתנ"ס, עמידה בתשלומים או/ו אי
 התשלומים.להסדרת 

תושב החייב כסף למתנ"ס בגין השתתפות בפעילות בשנים קודמת לא יוכל  .14
 להירשם לשנת הפעילות החדשה עד להסדרת החוב.

 
 התקנון:____________________ הריני מאשר שקראתי את



 
 
 
 
 
 
 

 

 הצהרת ההורה 

ה בזאת שקראתי והבנתי את האמור לעיל ואני /מטה מצהיר /ההחתום אני .1

ואני מאשר את הרישום  על פיו ת לפעול/ה לתוכנו ומתחייב/מסכים

 לפעילות/חוג בהתאם לתעריף המפורסם באמצעי המדיה של המתנ"ס.
ה בזאת שאין לי או לביתי/ בני  כל מניעה בריאותית להשתתף /אני מצהיר .2

 כלשהי.במידה וקיימת מניעה בריאותית  . *"סהמתנבפעילות 
 נא לפרט: _____________________________________

לצורך עדכונים ופרסומים ווצאפ הודעת  -/אוו דוא"לקבלת   /תאני מאשר .3
: דוא"ל:  מהמתנ"ס

 _____________________@____________________________ 

 
 __________________וואצאפמס' סלולארי להודעות 

 
  .פרסום תמונה של בני/ביתי באמצעי המדיה בהם פועל המתנ"ס  /תאני מאשר .4

 

 פרטי הילד/ה 
 

 שם משפחה 

 של המשתתף

שם פרטי של  

 המשתתף

ס"ביה כיתה תאריך לידה זכר/נקבה מס' ת.ז פעילות/חוג   

 

 
 

       

 

 
 

       

 

 
 

       

 

 פרטי הרושם/הורה
 

____ם פרטי____________ ת.ז __________ ש______________ שם משפחה  
 

_ _____ טלפון אבא:_____________טלפון אמא:____________  

 
 כתובת ___________________________

 
________חוגים נוספים שאתם מתעניינים בו:_______________  

 
 

 תאריך_______________ ___________חתימה 

 
 נגשה במידת הצורך_______________________פרט/י אמצעי ה חוג הנגישות:

 אם יש צורך במלווה מטעם הילד 

 .כניסה עם חיית שרות 

 עזרה בהתמצאות 

 

 . ראשל"צ  2מתנ"ס רמת אליהו רח' אבא סילבר 
 ,03-9615796פקס: 0שלוחה  03-9611385 03-5219200. טל

    Office.re@re.matnasim.co.il :מזכירות מתנ"ס דוא"ל
 sportoffice@re.matnasim.co.ilמזכירות מרכז הספורט:  "לדוא

     הצטרפו לדף שלנו  בפייסבוק: מתנ"ס רמת אליהו ראשל"צ
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 תקנון רישום לנרשמים לבית הספר למחול 

 מיקום(. עד סוף חודש אוקטובר יתכנו שינויים במערכת השעות )ימים, שעות, 

 :טייץ שחור ארוך/קצר + בגד גוף שחור או  תלבושת לשיעורי הריקוד

גופיית ספגטי שחורה צמודה, שיער אסוף, בקבוק מים, נעלי ספורט )רצוי 

 י ברכיים.שחורות( להיפ הופ, זוג מגנ

  תלמידות לקבוצה לפחות. 12פתיחת קבוצה מותנת ברישום של 

  מותנה בבחינה מוקדמת ובהשתייכות לקבוצה  ג'וניור למצוינותרישום
 .7או  6באחת מהרמות 

 :פעילות נוספת מעבר לפעילות החוג הרגילה שאותה מקבלות  העשרה
ייה או סדנא עם כוראוגרף, או יציאה לצפ –התלמידות במשך השנה 

במופע מחול, או השתתפות בפסטיבל מחול, בתחרות מחול או פעילות 
מחול אחרת. לא ניתן להירשם לחוג ללא תשלום העשרה. כל תלמידות 

ביה"ס צריכות לקחת חלק בפעילות העשרה. ובמקרה של ביטול החוג או 
 אי השתתפות בפעילות עצמה, דמי העשרה אינם מוחזרים.

 מתלמידות   ₪ 120ות הקבוצות ייגבו בחודש אוקטובר לאחר התגבש
החוג עבור השתתפות בקניה, תפירה, השכרה ותחזוקה של תלבושות 

התלבושות אינן ניתנות לתלמידות. והן נשארות בסיום השנה למופעים. 
תלמידה שמופיעה במסגרת תחרויות, אירועים ובהפקת   בבית הספר.

 לבושות.סוף שנה של המתנ"ס חייבת בתשלום עבור השתתפות בת

  בסיום כל שנה מתקיימת הפקה של מופע בהיכל התרבות המסכם את
פעילות ביה"ס למחול. השתתפות במופע היא אינה חובה!!! הפקת סוף 

שנה היא אינה חלק משיעורי החוג. להפקת המופע נמכרים כרטיסים 
 בתשלום. ביום המופע יתקיימו חזרות על הבמה החל משעות הבוקר.

 

 

 _____חתימה_________
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ,מצויינות ג'וניור11,רמה 10קבוצות מצויינות: רמה הסבר על 

 
קבוצת המצוינות עובדת מספר שעות מתוגבר בשבוע ומטרתה היא לקדם בנות שאותרו כמסוגלות ומתאימות 

 לעמוד באתגר מקצועי נוסף.

גי הרגיל , והדרישות הן התלמידות בקבוצת המצוינות רוקדות שעות שבועיות כפולות מתלמידות המערך החו

מבחנת ההתמדה, הן מבחינת המשמעת )משמעת עצמית ומשמעת בשיעור( וכמובן מבחינה מקצועית )הרמה 

 הטכנית של השיעור( הינן גבוהות .

  דקות לפני תחילתו , עם תלבושת ריקוד, שיער אסוף ,  5תלמידות המצוינות נדרשות להגיע לשיעור

בתחילת השנה אך בהמשך הן משתתפות בתחרות בה נדרשות כולן נעלי ספורט שחורות )לא חובה 

 (, ובקבוק מים.אלו דרישות התחרות -להגיע בנעלי ספורט שחורות

  הנוכחות בכל שיעורי המצוינות הינה חובה )אלא במקרים חריגים(, תלמידות שלא יכולות להסתדר עם

בה עם שיעורי הריקוד באופן שיאפשר המערכת הבית סיפרית )עבודות, בחינות , שיעורי בית...( ולשל

לא יוכלו להשתלב בקבוצת המצוינות. יש לקחת בחשבון  -את הנוכחות בשיעורים ללא פגיעה בציונים  

כי לעיתים ריקוד במסגרת של קבוצה מקצועית יאלץ את הבנות )וכפועל יוצא גם את ההורים...( 

להפסיד/לדחות   –יות אחרות ועל כן להעמיד את שיעורי הקבוצה בסדר עדיפות גבוה ע"פ פעילו

 אותן/את חלקן על מנת להגיע לשיעורים.

  חשוב לקחת בחשבון כי לא –מאחר ובשכבות גיל מסוימות יש בר/בת מצוות רבות במהלך השנה

תחנתן אפשרות להעדר משיעורים בשל יציאה למסיבות בר/בת מצוות כיתתיות/שכבתיות. במידה 

ות מסיימות את השיעור שלהן בסטודיו  ואז בסטודיו הן מתלבשות התלמיד -ומתקיים אירוע שכזה

ויוצאות ישר לאירוע. תלמידה שחייבת להגיע לפני האירוע הביתה על מנת להתארגן לאירועים לא 

תוכל לרקוד בקבוצת המצוינות. כמו כן, צריכים ההורים לקחת בחשבון כי במידה והאירוע מתקיים 

פסו את ההסעה וההורים יצטרכו בתום השיעור להסיע אותן במקום בראשל"צ אזי יתכן והבנות יפס

ישר לאירוע. במידה והאירוע לא מתקיים בראשל"צ יש להודיע על כך לדקלה מראש ואנחנו  -הביתה

נדאג לשחרר את הבנות מהשיעור קודם על מנת שיספיקו להתארגן ולהספיק להגיע להסעה הבית 

דקות לפני תחילת האירוע באם הוא מתקיים בעיר או  20-)השחרור מהשיעור הוא כ סיפרית .

 דקת לפני שעת היציאה של ההסעה במידה והאירוע מתקיים מחוץ לעיר(. 20-לחילופין כ

  לפני תחרויות יתכנו חזרות תגבור לתחרות . החזרות הינן חובה. תלמידות שיעדרו מחזרה לפני

 תחרות לא יוכלו לצאת להתחרות עם קבוצת המצוינות.

 לקחת בחשבון שהשיבוץ הראשוני לקבוצת המצוינות נעשה על בסיס נתוני התלמידה והפוטנציאל  יש

שלה ולא די בהם על מנת להישאר בקבוצה. תלמידות הקבוצה צריכות להתמיד ולהשקיע בשיעורים 

על פני כל השנה ובמידה ותלמידה לא עומדת מסיבה כלשהי בדרישות וברמה של הקבוצה היא תאלץ 

 ל הריקוד בקבוצת המצוינות ותוכל לחזור ולרקוד במערך החוגי הרגיל.לותר ע

  חשוב לזכור כי מדובר בבנות צעירות, לא די בהחלטת התלמידות עצמן ובהתחייבותן לכל הנ"ל

מאחר והן תלויות בהורים ועל כן, הורה שאינו יכול להתחייב לדאוג שביתו תוכל להתמיד, להגיע 

וד בכל הדרישות הנ"ל מתבקש שלא לרשום את ביתו לקבוצת לכל השיעורים והחזרות ולעמ

 על מנת לחסוך ממנה את עוגמת הנפש מאוחר יותר בהמשך השנה... המצוינות

 שנמצאו מתאימות היא אינה חובה !  המצוינותההרשמה לקבוצת 

 

 המצטרפות...בהצלחה לכל הבנות                                                                   

 חתימה____________


