
 

 

 
 " תשפ"בחוג לכל ילד"תקנון רישום 

 
 

תפעל בשנת הלימודים תשפ"ב בסיום יום הלימודים בין  "חוג לכל ילד"התכנית 

ייתכן ויהיו שינויים בתאריך  .)ללא ימי חופשה וחגים(  1.11.21 -30.06.22התאריכים:  

 התחלת החוג בהתאם להיענות ומספר הנרשמים ואילוצים שונים.

 .ה' ד', לילדים תושבי ראשון לציון בכיתות ג',התכנית מיועדת  .1

 ע"ב מקום פנוי .הרישום יתבצע עבר לתאריך זה מ 24.10.2021עד ההרשמה  .2

 עם סיום הלימודים.דק'  45במשך וע בהחוג יתקיים פעם בש .3

 .ספרובבית  כל ילד/ה זכאי/ת להירשם לחוג אחד בלבד .4

 לשנה.₪  200  -דמי השתתפות  .5

 ההרשמה תהיה ע"ב מקום פנוי. 25.10.21החל מה  .6

סגור החברה העירונית רשאית ל, משתתפים 20 -מינימום לפתיחת חוג .7

 .  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי אחד בין הכיתות ושכבות הגילחוג/ל

בחירת חוג אינה  .יבה שהיאסמכל  רשאית לשנות את החוגיםחברה העירונית ה .8

 שינויים עקב אילוצים שונים. מהווה התחייבות לחוג ספציפי אותו בחרתם וייתכנו

 ט.ל.ח.

 ₪ .  200התשלום עבור החוג יהיה  שלב ותאריך הצטרפות, בכל  .9

 ההרשמה תתבצע באמצעות את האינטרנט של החברה העירונית .10

 WWW.HIRONIT.CO.IL  לשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד חטיבת הגיל

וביום ב' בין השעות  8:30-16:30בימים א'/ג'/ד'/ה' בין השעות  03-9499966  הרך

12:30-16:30 

 , 18רחוב אושה יתבצע במרכז קהילה קרית גנים תשלום בהמחאה ו/או מזומן  .11

 . 09:00-18:00ה', בין השעות  -א' בימים

במקרה בו לא הוסדרו התחייבויות כספיות לחברה העירונית, בין היתר במקרה  .12

 חוגלבטל את הרישום ל חברה העירונית רשאיתהשל אי כיבוד המחאות תהיה 

בשיקול דעתה הבלעדי. על ההורים יחולו הוצאות ו/ או עמלות הבנקים עקב 

 ות חוזרות שלא כובדוהמחא

 .או כל סיבה אחרת בידוד/בגין ביטול / אי השתתפות זיכוי כספי/לא יינתן החזר .13

 .אין הנחות .14

 לא ניתן לבצע מעבר בין חוגים. .15

http://www.hironit.co.il/


 

, למעט ביטול שיעור שיעשה ע"י המפעיל/החברה העירונית יוחזר במועד אחר .16

 . 20במקרים המפורטים בסעיף 

" ו/או קבלת הודעה בדבר תכנית "חוג לכל ילדר ויודגש, כי בביצוע רישום לבהיו .17

בו כדי להוות אישור ו/או התחייבות של  אישור רישום של החברה העירונית אין

 .החוג באם אין מינימום נרשמים החברה העירונית להפעלת 

 .הינו באחריות ההורים בלבדבתום החוג האיסוף ממתחם ביה"ס  .18

שתתפותו של הילד אשר החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ה .19

התקין של הפעילות ו/או  התנהגותו או מעשיו שלו או של הוריו יפריעו למהלך

 . יסכנו את הילד או ילדים אחרים

לסגור ו/או  זכאיתמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה העירונית  .20

הנחיות משרד ממשלתי ו/או רשות במקרה של  החוגלהפסיק את פעילות 

שביתה או כל סיבה החוג,  פעילמ/בידוד כיתה, שעת חירום, ציבורית, משבר

אחרת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה ההורה לא זכאי להחזר 

 כלשהו בגין הימים שלא פעל החוג.
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