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 2022-2023חוגים לשנת תקנון 

ת למעט  אלא אם פורסם אחר 30.6.2023  -ויסתיימו ב 1.9.2022 -חוגים יחלו את פעילותם בה

 , ליגת כדורסל. LAZUZ ,MMAמועדון הספורט, חדר הכושר וסטודיו 

מפגשים שנתיים בשנת הפעילות   36 י בכל חוג שבועי יתקיימו לפחותכ תמתחייב  המועצה

 כמקובל. 

בכל מקרה של ביטול חוג עקב מחלה או היעדרות של מורה החוג, יעשה המורה כל שביכולתו  

 .על מנת לקבוע שיעור השלמה

תצא על כך הודעה מוקדמת לכל משתתפי   היישובבמקרה של ביטול חוג עקב אירוע קהילתי של  

 ע"י מדריך החוג.  החוג

 כללי 

 . חוג מותנית במספר מינימום נרשמים כל פתיחת  .1

 .פעילות ללא מינימום משתתפים תבוטל .2

כל חוג רשאי לקבוע את מספר המקסימום של משתתפים ומעליו לא יתקבלו משתתפים   .3

 .נוספים

 –את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה בגלל אילוצים כגון   הלעצמ תשומרהמועצה   .4

בכל חוג  מפגשים שנתיים לפחות   36ובלבד שיהיו  –מילואים, מחלה, אירוע יישובי 

 .בחוג המתקיים פעמים בשבוע  72ו  המתקיים אחת לשבוע

 מלא כולל שיעור הניסיון .  שיעור התנסות הוא אחד, המגיע לשיעור שני יחוייב עבור חודש  .5

על מנת למנוע אי נעימות מהמשתתף, אין להיכנס לחוג ללא הרשמה מוקדמת והסדרת   .6

 . התשלום במזכירות

בחישוב התשלום לכל חוג נלקחו בחשבון חופשות וחגים בהם אין פעילות ובלבד שיהיו   .7

בחוג המתקיים פעמים    72ו  בכל חוג המתקיים אחת לשבוע שנתיים לפחות מפגשים   36

 .בשבוע 

טכניות, תושלם ככל האפשר ע"י מדריך מחליף   סיבות ל חוג בשל וביט עדרות מדריך או יה .8

בות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים  יאו תועבר למשתפים במועד אחר. אין התחי

 המדריך. . עדכונים על כך יועברו ע"י  לחוג

מחנה אימונים אופציונלי ייפתח  חוגי כדורגל והטניס המתקיימים תחת כיפת השמים.  .9

 . במסגרת חופשות או בסוף השנה בכפוף למספר השיעורים שבוטלו
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 לנרשמי ליגת קטסל ראו נספח תקנון אגרת הצטרפות  .10

 לא יתקבלו החזרים על שיעורים בשל בידוד   .11

 בשיעורים פרטים:  .12

שעות )לא כולל שישי שבת(.  24מצד התלמיד בפחות מ לא תתאפשר ביטול  . א

 שעות יחויבו בתשלום מלא.  24ביטולים בפחות מ 

 לא יתקבל החזר שיעור על ביטול שיעור שתואם בחופשת חג.  . ב

 לא יתקבלו החזרי שיעורים מחודש אפריל.  .ג

 .מקומית שער שומרוןצה ועמזכות לשינויים שמורה בידי ה .13

 הרשמה 

ת במיניסייט החוגים  הנמצאמערכת רישום מכוונת  לכל החוגים ניתן להירשם באמצעות  .1

 . המועצההאינטרנט של  אתר בו

טל:   08:00-14:00ה בין השעות -בימים אח חוגים הנה"לבירורים ניתן לפנות לאיילת כהן  .2

 . s.org.il-ayelet@shaarמייל  039079706

בכל חודש יחויב המשתתף במחיר חודשי   15ועד  01במקרה של רישום בין התאריכים  .3

 . לחודש ועד סוף החודש יחויב בעלות של חצי חודש  16 -מלא, משתתף שנרשם החל מה

 תשלום 

 הסדרת התשלום הינה מראש ולכל שנת הפעילות. .1

ניתן לשלם בהוראת קבע, בכרטיס אשראי או בהמחאות חודשיות מראש, לא ניתן לשלם   .2

 במזומן. 

 לכל שנת הפעילות   – התשלום הינו שנתי  .3

 .לא תכובד התחייבות חלקית, ולא יתקבל תשלום חלקי לחוגים .4

 אין לשלם ישירות למדריך. .5

 ת התשלום לא יורשה להיכנס לחוג. תלמיד אשר לא יסדיר א  .6

שני ילדים מאותה המשפחה הנרשמים  . תשלום מלא – חוג ראשון למשתתף  -נוהל הנחות  .7

מועדון ספורט, חדר כושר  פרט לבי"ס ל 10%לאותו החוג, לילד השני תינתן הנחה של 

משנים  ושב/משפחה שלא פרעה והסדירה חובות תובתי ספר למוסיקה. LAZUZ וסטודיו 

 קודמות לא יוכל/תוכל להשתתף במערך החוגים. 
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 פרישה מהחוג 

,  במועצה איילת כהן הנה"ח ל במייל/ כתבפרישה מחוג תעשה אך ורק לאחר הודעה ב .1

 . פרישה מחוג תתאפשר בסוף כל חודש 

 . הפורש מחוג במהלך החודש יחויב בתשלום מלא עבור אותו חודש .2

לאחר תאריך זה יחויב התלמיד בתשלום עד סוף   31.3.23 -ניתן לפרוש עד לתאריך ה .3

ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני   אין החזרים רטרואקטיבייםשנת פעילות החוגים, 

 ההודעה בכתב על הביטול.

את הזכות לבטל את השתתפותו של כל אדם, מסיבות של    הלעצמ תשומר  המועצה .4

ייגבה תשלום רק על   משמעת, הפרעה, או דרישה מנומקת של המדריך. במקרה כזה

 .התקופה בה השתתף האדם בחוג

על ביטול ההשתתפות, ו/או אי הופעה לפעילות, לא תהווה סיבה   בכתב אי הודעה  .5

 .לביטול ההשתתפות ולהחזר כספי

 . ילד אשר לא הופיע לחוג מכל סיבה שהיא יחויב בחודש מלא  .6

   .החוגביטול ההשתתפות ייכנס לתוקפו רק לאחר הסדרת כל חוב שהיה למשתתף כלפי   .7

 ביטוח 

 בלבד.    בביטוח צד שלישי מבוטחיםכל המשתתפים הרשומים בפעילויות השונות   .1

לקריטריונים  בהתאם  ,לספורטאים  נם חוגי ספורט המחייבים ביטוח תאונות אישיותיש .2

לא  ט. במסגרת חוק הספור ,התרבות והספורט , החינוך יהנקבעים מעת לעת על ידי משרד

 .ניתן להירשם לחוג מבלי לשלם עבור ביטוח זה

הריני מצהיר בזאת כי אין לבני/בתי כל בעיה רפואית העלולה להפריע    -לחוגי הספורט 

יר הצהרת בריאות חתומה  להשתתפות בחוג )במידה וקיימת בעיה רפואית חובה להעב

 לחוג חדר הכושר חובה להמציא אישור רפואי!  לאיילת במזכירות היישוב(.

 בברכה 

 מועצה מקומית שער שומרון

 s.org.il-ayelet@shaarמייל  9079706-03הנה"ח וחוגים   –איילת כהן 

 s.org.il-Hadass@shaarמייל  4544424-052מנהלת תרבות ופנאי  –הדס סייג 

 hugim@etzefr.org.ilמייל   8819442-050 עץ אפרים  רכז חוגים - אורי חוסרבי
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 הצטרפות לליגת כדורסל ייצוגית –נספח 

 
בתכם לפעילות הספורטיבית  קבוצות הליגה  \ מברכת אתכם על הצטרפות בנכם קידרור

 הייצוגיות של האגודה המשחקות בליגת הכדורסל הישראלית
 

בשונה מבית הספר לכדורסל, בקבוצות הליגה )כיתות ה' עד יב'( תנאי ההרשמה ותשלומי הליגה  
המשחקים של איגוד הכדורסל  בנויים בהתאם ללו"ז  

 
.27.7.2023ותסתיים ב  4.9.2022עונת הכדורסל תחל ב   

 
 שחקן שיפרוש במהלך הסיבוב הראשון יחויב בחודש נוסף מעבר לחודש בו עזב 

 
ינתן החזר כספי במידה והשחקן פורש לאחר תום הסיבוב הראשון של הליגהילא   

 
על פי חוק מניעת תשלום כפל ביטוחים מתלמידים הנרשמים למסגרות ספורט, ביטוח השחקנים  

 הינו ביטוח תאונות אישיות לתלמידים שיש לכל תלמיד במדינת ישראל 
 
 

 אנו מאחלים לכל החניכים והשחקנים שנה ספורטיבית טובה ומהנה 
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