
  

    
 תעודת זהות שם פרטי שם משפחה

   
 טלפון נייד טלפון בבית כתובת

  -כתובת מייל
 !נא לכתוב בכתב קריא

   
 תאריך חתימה שם מלא

 שעה יום שם הקורס 
 רמה

שפות, זיכרון, 
 ברידג'

 תאריך תחילת השתתפות מחיר לחודש
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 נהלי רישום:

 ייגבו באופן חד פעמי עם ההרשמה ₪ 50דמי רישום בסך  .1
בלבד. אנא דאג/'   SMSשיעורים/שינויים יעשו בהודעותהודעות על ביטול  .2

 למסור מספר מעודכן במזכירות.

 התשלום עבור הקורס הינו חודשי ויעשה ע"י הוראת קבע או כרטיס אשראי .3
 כלל בתשלום הראשון לקורססיון אחד והוא יילכל קורס יתאפשר שיעור נ .4
שיעורים  36סה"כ  העלות השנתית של הקורסים כוללת בתוכה ימי חופשה וחגים, .5

 בשנה. אי לכך התשלום החודשי קבוע ואין זיכויים והשלמות.
הנהלת המינהל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במועדי החוגים או  .6

 לסגור חוג שאין הצדקה לקיומו בכל שלב בשנה. 
   בני הזוגמלאחד   5%לתוכנית, תינתן הנחה של  נשואים ברישום של בני זוג .7

 יש לבקש ההנחה במועד הרישום. -מבניהם() לזול 
 ומקהלהכיף -סינמה, ברידג' תרגול ותחרויות, מלאכת יד: ציור ורישום, חוגים .8

 מחושבים כשני שיעורים לצורך גביה.
המשתתף לא יבטל ו/או ישנה את ההרשאה לחיוב חשבונו ללא ידיעת המרכז  .9

 מראש ובכתב עד תום מועד הפעילות.
תתיכן תוספת תשלום על צילומים וציוד , חומרים נוספיםחירים אינם כוללים המ .10

 לשנה ₪ 40נלווה בסך 

 ביטולים:נהלי 

תינתן אפשרות לבטל הרשמה עד  .א
חודש מיום ההרשמה ללא דמי 

 .ביטול
במקרה של ביטול החל מהחודש  .ב

השני להרשמה, יגבו דמי ביטול 
 בסך חודש פעילות מלא.

היעדרות מסיבות אישיות אינה  .ג
ממלוא משחררת את המשתתף 

 התשלום החודשי עבור הקורס
ה מהארץ לתקופה במקרה של יציא .ד

העולה על חודשיים, תינתן הקפאת 
מנוי לחודש אחד במקרים מיוחדים 

ניתן להקפיא  לשיקול דעת הוועדה.
 את המנוי פעם בשנה בלבד!

לא יתקבלו ביטולים עבור החודשים  .ה
 י ניו-מרץ

ות מיוחדות יטופלו ע"י מילוי קשב .ו
-ה בית יהודית עדרות טופס במזכי

 בכל חודש לגבי החודש שאחריו 20
כל ביטול/הקפאה יעשו בכתב מול  .ז

 ובאישור ההנהלה המזכירות

 הנני מצהיר/ה בזאת כי בריאותי תקינה, ואין שום מניעה או מגבלה רפואית להשתתפות בפעילות . הצהרת בריאות :
 .חלה חובה לצרף אישור רפואיבמידה וקיימת מגבלה כלשהי 

 הנני מאשר לפרסם תמונות בהם אני מופיע שצולמו במסגרת השתתפותי בקורסים 

 
 הנני מאשר בזאת כי קראתי את נהלי הרישום והביטול הנ"ל ומתחייב לתוכנם

 לשימוש המשרד:

  
 
 

 הנ"ל משלם באמצעות:
 

 הוראת קבע  □
טופס הרשאה יש למלא 
ולשלם חודש  במזכירות

 ראשון במזומן
 

 כרטיס אשראי □

 : ויזה / ישראכרט / מסטרקארד / אמריקן אקספרס / אחר: __________סוג הכרטיס

 : ___________________________מספר הכרטיס

 : _____ / _____תוקף

 : ______ / ____ / ____תאריך : ____________________המזכירה / קולט הטופס שם

 גיל-טופס הרשמה לתוכנית אל

 2016-2017 זתשע"



 

 

 

 

 

 

 

 רמה שעה יום שם הקורס 
 שפות, זיכרון, ברידג'

 מחיר לחודש
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 הנני מצהיר/ה בזאת כי בריאותי תקינה, ואין שום מניעה או מגבלה רפואית להשתתפות בפעילות . הצהרת בריאות :
 .חלה חובה לצרף אישור רפואיבמידה וקיימת מגבלה כלשהי 

 בקורסים השתתפותי במסגרת שצולמו מופיע אני בהם תמונות לפרסם מאשר הנני 

  

  

 

 :2016-17 זתשע" לוח חופשות וחגים

 קורסים שנרשמתי אליהם:

 בלבד! SMSהודעות על ביטול שיעורים / שינויים יעשו באמצעות הודעות 
 דאג למסור מספר נייד מעודכן במזכירותאנא 

 זתשע"גיל -לתוכנית אל נהלי רישום

 העתק למשתתף

 

אנו מודים לך על ההרשמה  

 ומאחלים שנה טובה!

בכל שאלה ניתן לפנות לצוות  

 המזכירות

 מינהל קהילתי גינות העיר
02-566-4144 

 0שלוחה 

 נהלי רישום:

 ייגבו באופן חד פעמי עם ההרשמה ₪ 50דמי רישום בסך  .1
בלבד. אנא דאג/' למסור   SMSהודעות על ביטול שיעורים/שינויים יעשו בהודעות .2

 מספר מעודכן במזכירות.
 התשלום עבור הקורס הינו חודשי ויעשה ע"י הוראת קבע או כרטיס אשראי .3
 כלל בתשלום הראשון לקורססיון אחד והוא יילכל קורס יתאפשר שיעור נ .4
שיעורים  36העלות השנתית של הקורסים כוללת בתוכה ימי חופשה וחגים, סה"כ  .5

 בשנה. אי לכך התשלום החודשי קבוע ואין זיכויים והשלמות.
הנהלת המינהל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במועדי החוגים או  .6

 חוג שאין הצדקה לקיומו בכל שלב בשנה.  לסגור
  בני הזוגמלאחד   5%לתוכנית, תינתן הנחה של  נשואים ברישום של בני זוג .7

 יש לבקש ההנחה במועד הרישום. -זול מבניהם(ל)
 ומקהלהכיף -סינמה, ברידג' תרגול ותחרויות, מלאכת ידחוגים: ציור ורישום,  .8

 מחושבים כשני שיעורים לצורך גביה.
המשתתף לא יבטל ו/או ישנה את ההרשאה לחיוב חשבונו ללא ידיעת המרכז  .9

 מראש ובכתב עד תום מועד הפעילות.
תתיכן תוספת תשלום על צילומים וציוד , חירים אינם כוללים חומרים נוספיםהמ .10

 לשנה ₪ 40נלווה בסך 

 ביטולים:נהלי 

תינתן אפשרות לבטל הרשמה  .א
עד חודש מיום ההרשמה ללא דמי 

 ביטול
במקרה של ביטול החל  .ב

יגבו דמי מהחודש השני להרשמה, 
 ביטול בסך חודש פעילות מלא.

היעדרות מסיבות אישיות אינה  .ג
משחררת את המשתתף ממלוא 

 התשלום החודשי עבור הקורס
במקרה של יציאה מהארץ  .ד

לתקופה העולה על חודשיים, תינתן 
הקפאת מנוי לחודש אחד במקרים 

ניתן  מיוחדים לשיקול דעת הוועדה.
 להקפיא את המנוי פעם בשנה בלבד!

יתקבלו ביטולים עבור  לא .ה
 יוני -מרץהחודשים 

ות מיוחדות יטופלו ע"י בקש .ו
בית יהודית עד מילוי טופס במזכירות 

 בכל חודש לגבי החודש שאחריו 20-ה
 בכתב ויעש הקפאה/ביטול כל .ז

 ובאישור ההנהלה המזכירות מול

 

 באלול תשע"ו י"ז 1.9.16 פתיחת שנה

 ב תשר-אלול 'כט 2-4.10.16 ראש השנה

 י' תשרי-ט' 11-12.10.16 יום כיפור

 תשרי 'כב-'יד 16-24.10.16 סוכות

 אין חופשה חנוכה

 אדר ט"ו-יד 12-13.3.17 פורים

 ניסן אכ"-'ז 3-17.4.17 * פסח

 אייר ה' 1.5.17 יום הזיכרון

 אייר ו' 2.5.17 יום העצמאות

 וןסי ו'-ה' 30-31.5.17 שבועות

 ה' תמוז 29.6.17 סיום השנה 

 יתכן שינוי במועדי חופשת פסח 
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