
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תקנוני רישום והשתתפות 
 החברה לחינוך, תרבות ופנאי )מעגלים(

 
 

 :לחצו על הפעילות לצפייה בתקנון
 

 צהרוני גני הילדים

 צהרוני בתי הספר

 תקנון פעילות כללי

 תקנון פעילות מחלקת הנוער

 

 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 תקנון רישום לצהרוני בתי הספר
בית נחמיה, בן צהרוני בתי הספר צפויים להתקיים בשנה"ל תשפ"ב במוקדים הבאים: 

 ומן, בי"ס לפיד, מזור.שמן, גינתון, ברקת, גמזו, טירת יהודה, כפר טר

 

 הנחיות רישום
 14.1.21הרישום לצהרונים יתקיים החל מיום חמישי א' בשבט תשפ"ב 

 .  3.2.21ועד ליום רביעי כ"א בשבט תשפ"ב 

 !הרישום לצהרונים יתאפשר בתקופה זו בלבד -שימו לב

 

 .לנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יובטח מקום בצהרון •

 .₪ 100הרשמה בגובה  המועד הנקוב, יתווספו דמי לנרשמים בהרשמה מאוחרת לאחר •

 www.maagalim.org.il :הרישום יתבצע דרך אתר האינטרנט של מעגלים, בכתובת •

 

ב', -לילדי כיתות א'₪  665תשפ"ב הינו שכר הלימוד החודשי לצהרון בשנת  שכר לימוד:

 לילדי כיתות ג'.₪  900-ו

כל שינוי יפורסם  .נוך בנושא הצהרוניםשכר הלימוד כפוף לשינויים בחקיקת משרד החי

 .בכלי התקשורת

 

התשלום מתבצע ע"י חיוב בכרטיס אשראי במועד ע"פ ההסכם עם חברת  אופן התשלום:

האשראי. בקשת הגבייה תעשה ע"י החברה לחינוך תרבות ופנאי בחבל מודיעין בין 

 .בכל חודש 9-12התאריכים 

 

 02.07.2021לי באתר מעגלים, לא יאוחר מיום לבקשת הנחה יש להגיש טופס דיגיט הנחות:

 ., בצירוף כל המסמכים הנדרשים בטופס

 

בשנת הלימודים האחרונה קיבלו כל צהרוני  סבסוד שכר לימוד ע"י המדינה )תמ"ת(:

מעגלים את הכרת המדינה על עמידה בסטנדרטים גבוהים ומוקפדים. על כן, מאפשרת 

אים. לפרטים נוספים והגשת בקשה יש להיכנס המדינה להעניק הנחות בשכר לימוד לזכ

 .לאתר האינטרנט

 .יש להגיש בקשה חדשה לכל שנת לימודים



 

יגבה שכר לימוד  ,לחודש 15במקרה של רישום במהלך השנה שנעשה עד  רישום מאוחר:

לחודש יגבה חצי משכר  -15חודשי מלא. במקרה של רישום במהלך השנה שנעשה לאחר ה 

 .הלימוד

 

 

 שוםביטול רי

ביטול רישום לצהרוני מעגלים יעשה באמצעות הגשת טופס בקשה דיגיטלי באתר 

 .האינטרנט בלבד. לא תתקבל הודעה לביטול באף דרך אחרת מלבד הטופס הדיגיטלי

 

יחוייב בתשלום מלא עבור חודש  31.8.2021ועד  1.8.2021ביטול רישום בין התאריכים 

 .ספטמבר

 

יגבה תשלום בעבור  ,לחודש -10בביטול שיתקבל עד ה  בביטול במהלך שנת הלימודים:

 -10חצי חודש והילד יוכל לשהות בצהרון עד למחצית החודש. בביטול שיתקבל לאחר ה 

 .לחודש, יגבה תשלום מלא בעבור חודש הפעילות בעת הביטול וחודש הפעילות העוקב

 

 

 רישום לצהרוני בתי הספר –כתב התחייבות 

, על ההורה להצהיר כי קרא את כתב ההתחייבויות והסכים לו. בביצוע הרישום לצהרון

 .רישום ללא חתימה על כתב ההתחייבויות לא יתקבל

 

החברה לחינוך תרבות ופנאי חבל מודיעין )חל"צ( תפעיל את רשת צהרוני מעגלים בשנת 

. הצהרון יפעל 2022ליוני  30ותסתיים ביום  2021בספטמבר  -1הלימודים שתחל ביום ה 

 . 14:00-16:30ה' בין השעות  –מים א' בי

 

במהלך חופשות החגים, ובהתאם ללוח החופשות שיפורסם לפני תחילת השנה, יפעל 

 . 7:30-16:00הצהרון במתכונת מלאה בין השעות 

 .בימים אלו יש לשלוח את התלמיד עם ארוחת בוקר

 

 .תלמידים לפחות 15תנאי לפתיחת צהרון הינו רישום של 

 

 



 

לילדי כיתות ₪  900-ב' ו-לילדי כיתות א'₪  665לשלם לחברה בכל חודש בחודשו סך של אני מתחייב  .1

 .תשלומים חודשיים רצופים ושווים 10וזאת באמצעות  ג'.

ידוע לי ואני מסכים כי אם לא אשלם במועד תשלום כלשהו, אחויב בתשלומי פיגורים כקבוע בחוק  .2

ת באם הטיפול ידרוש נקיטה בהליכים משפטיים ולרבות בהוצאות משפטיו₪,  50ובדמי טיפול ע"ס 

וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר שתהא החברה רשאית לנקוט, לרבות הוצאת הילד מהצהרון כאמור 

 .להלן

במידה והוראת הקבע/כרטיס אשראי לא יכובדו מכל סיבה שהיא, העמלה הבנקאית תחול עליי  .3

 .ותחויב בתשלום נוסף₪  50בתוספת דמי טיפול בסך 

 וסכם עליי כי הסכום שנקבע כשכר לימוד הינו קבוע. מ .4

הנחות תאושרנה ע"י ועדת הנחות. בקשה לבדיקת זכאות להנחה יש להגיש לחברה באתר מעגלים לא  .5

 .בצירוף כל המסמכים הנדרשים 2021ליולי  2יאוחר מיום 

ומים. זיכוי ידוע לי כי היעדרות בני/בתי מפאת מחלה או מכל סיבה אחרת אינה מזכה בהחזר תשל .6

בגין ימי מחלה, יתבצע במקרה של מינימום שבועיים של היעדרות ברציפות ובהצגת אישור רפואי 

 .בלבד

ידוע לי כי על כל ביטול השתתפות בני/בתי בצהרון עליי למלא טופס בקשה דיגיטלי לביטול פעילות  .7

 .באתר האינטרנט של מעגלים

 -10בהודעת ביטול לאחר ה  .וד בעבור חצי חודשלחודש, יגבה שכר לימ -10בהודעת ביטול עד ה  .8

 .לחודש, יגבה שכר לימוד עבור חודש פעילות מלא

 !יחויב חודש ספטמבר באופן מלא 1.8.21-31.8.21במקרה של ביטול בין התאריכים  .9

שיבוץ לצהרונים יתבצע ע"י מחלקת צהרונים, בהתאם לשיבוץ גני הילדים במועצה לקריטריונים  .10

 .'מקום מגורים, שכבת גיל, מספר ילדים וכוהמקובלים כגון 

ילדים עם בעיות התנהגות אשר יפריעו למהלך התקין של הצהרון ו/או יסכנו את עצמם ו/או את  .11

הוריהם יזומנו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על הפסקת השתתפותו של  –סביבתם 

 .התלמיד בצהרון

הצהרון ועבורו יגבה  .מחייב הודעה מוקדמת לצוות ידוע לי כי כל איחור באיסוף הילד מהצהרון .12

 ₪. 50תשלום מיוחד. איחור של עד חצי שעה יחויב בסך של 

 .הסעות הילדים במידת הצורך, תהא באחריות ההורים בלבד .13

 מספר הטלפון שנמסרו./ההורים מאשרים קבלת מידע/קבלות לכתובת המייל/כתובת הדואר .14

צע שעות הפעילות באופן חד פעמי נדרש להודיע על כך מראש הורה המעוניין להוציא את הילד באמ .15

לצוות הצהרון ולחתום על אישור יציאה מוקדם. נבקש להימנע מלהוציא ילדים במהלך החוגים, על 

 .מנת שלא להפריע למהלך התקין של החוג

 .ובהתאם לנהלי האיסוף 15:45איסוף הילדים יחל משעה  .16

ת הילד, לרבות רגישויות, מגבלות, מחלות כרוניות וכו' בצירוף על ההורים למסור מידע מלא על בריאו .17

 !לאסמכתאות רפואיות. במידה ולא יימסר מידע חשוב זה, האחריות תחול על ההורים בלבד

מחלות מעיים ו/או כל מחלה  ,ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון ילד חולה: עם חום, דלקת עיניים .18

ש ברע, על ההורים להגיע מיד עם קבלת הודעה ולאסוף את אחרת. במידה ובמהלך היום הילד יחו

 .לפי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על הצוות לתת תרופות כלשהן .הילד



 

 תקנון ונהלי פעילות כללי לשנה"ל תשפ"א, 2020-2021

 כללי

לותו של חוג את פעישמורה הזכות להפסיק למעגלים פתיחת פעילות מותנית במינימום משתתפים.  .1

 מפאת מיעוט משתתפים.

 הפעילות.שמורה הזכות להחליף ספק או מדריך במהלך  מעגליםל .2

שמורה הזכות לבטל השתתפות של משתתף מסיבות של הפרת משמעת, הפרעה לקיום  מעגליםל .3

 הפעילות.

 איסוף הילדים בסיום הפעילות הינו באחריות ההורים בלבד. .4

מעגלים ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך שהובאו לפעילות ע"י  .5

 המשתתף.

ת להעביר ללקוחותיה דברי פרסום ועדכונים באמצעי התקשורת השונים, כולל למעגלים שמורה הזכו .6

 מסרונים, דוא"ל, וואטסאפ ועוד.

 ימים לפני המפגש הראשון. 7הודעה על אי פתיחה של חוג, תישלח לרשומים לפחות  .7

 שמורה הזכות שלא לרשום משתתף לחוג, אם מכסת המשתתפים בחוג מלאה. מעגליםל .8

ות לצלם את המשתתפים בפעילות ולעשות שימוש בתמונות לפרסום הפעילויות למעגלים שמורה הזכ .9

במסגרת המדיות בהן נעשה שימוש. במידה והורה לא מאשר פרסום תמונות, יש לשלוח דוא"ל 

  maagalim@modiin-region.muni.ilל:

ם של במידה וקיימת למשתתף בעיה/רגישות רפואית המצריכה את יידוע המדריכים ו/או המארגני .10

 על ההורה חלה האחריות והחובה לדווח על כך בכתב. -הפעילות

 

 מועדי הפעילות

 .31.7.22, ראשוןותסתיים ביום  1.9.21, רביעי( תחל ביום 2021/2022) בתשפ"שנת הפעילות  .11

רווי חוגים, חלק מהחוגים יתחילו את פעילותם ביום ראשון,  2021לאור העובדה שחודש ספטמבר  .12

 תצא מטעם מפעילי החוגים.בהתאם . הודעה 03.10.21

 "מעגלים". בן תלויות במהלך שנת הפעילות עשויים לחול שינויים בימי/זמני הפעילות מסיבות שאינ .13

 מעגליםהודעה על כך תימסר במסגרת החוג ו/או באמצעות מסרון ו/או באמצעות אתר האינטרנט של  .14

את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה בגלל אילוצים כגון: מילואים, מחלה,  הלעצמ תשומרמעגלים  .15

 אירוע מועצתי או ממלכתי, פיגוע טבע וכד'. 

שינויים בימים ובשעות החוגים, לחלק את החוג לקבוצות עפ"י גיל, לבצע למעגלים שמורה הזכות  .16

 רמה ועוד.

לא תהיה חובת  -ממכסת הפעילות השנתית 5%בשל היעדרות מדריך או ביטול חוג מסיבות שונות, עד  .17

תוחזר הפעילות במועד  -מהמכסה השנתית 5%החזר פעילות או תשלום. בביטול פעילות למעלה מ

 יכוי בגין הפעילות שלא התקיימה.אחר או יבוצע ז

  

 

 



 

 רישום ותשלום

 במקרה של ביטול השתתפות בחוג.רישום לא יוחזרו דמי ה .₪ 30ע"ס  דמי רישוםאחת לשנה, יגבו  .18

 ללא הסדרת רישום ותשלום מראש. לא ניתן להשתתף בפעילות .19

 משתתף שצבר חובות מהפעילויות השונות במעגלים, לא יוכל להירשם אלא אם הסדיר את חובותיו. .20

ללא קשר למועד ההרשמה לתחילת החיוב בגין השתתפות בחוג יהיה בגין חודש מלא בלבד,  .21

 בחוג. השתתפותה

 משתתף בפעילות יחשב כרשום אך ורק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה כולל ביצוע התשלום. .22

 ונושא התשלום לא סודר, תופסק הפעילות של המשתתף. ,אמצעי התשלום לא כובדו/חזרובמקרה ש .23

 בד.רישום מאוחר, לאחר תקופת הרישום המוגדרת, יתבצע על בסיס מקום פנוי בל .24

החיוב בגין דמי רישום, ביטוח וציוד נלווה כגון תלבושות וחומרים )בהתאם לחוג(, נגבה בנפרד, יחד  .25

 עם התשלום לחודש הראשון.

 התשלום יתבצע באחד מהאמצעים הבאים: .26

 ברישום עצמאי באינטרנט. -כרטיס אשראי .א

 "מעגלים".אפשרי מראש לכל שנת הפעילות בלבד. התשלום יבוצע במשרדי – תשלום במזומן .ב

 ההמחאות יינתנו מראש לכל שנת הפעילות במשרדי "מעגלים". – תשלום בהמחאות .ג

 

 ביטול

במסגרת משרד הבריאות או עקב כניסה לבידוד ת פעילות החוג הופסקה עקב הנחיובמידה ו -קורונה .27

 יוחזר התשלום. -וחזרו במהלך שנת הפעילות ובמידה ולא יוחזרוהשיעורים י -החוג

לא יזכה בהחזר  -קשורה לפעילות החוגילות עקב כניסה לבידוד שאינה ף בפעמשתתף שלא השתת

 כספי עבור תקופת הבידוד.

 בקשות לביטולים יתקבלו באמצעות הטופס האינטרנטי בלבד, הנמצא באתר החברה. .28

על אף זאת, במקרה של . , מכל סיבה שהיאמובהר כי לא יבוצע החזר כספי בגין היעדרות משתתף בחוג .29

 יתאפשר ביטול וזיכוי. -ה רפואית, בצמוד לאישור רפואי, למעלה מתקופה של חודשהיעדרות מסיב

 במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון, הכספים יוחזרו למשתתפים. .30

 בביטול רישום עד לתאריך סיום ההרשמה, ינתן החזר כספי מלא. .31

 לא יחויב החודש לאחר מכן. -לחודש 15-שיתבצע עד הפעילות בביטול  .32

 תחויב עלות החודש שלאחר מכן.  -לחודש 15-בביטול פעילות שיתבצע לאחר ה .33

שינוי אמצעי התשלום )לבקשת המשתתף( ע"י צ'קים המצריך את משיכת  / במקרה של ביטול .34

 ₪. 15עמלת הפעולה בגובה ההמחאות מהבנק, יחויב המשתתף ב

 סיום הפעילות. מועד לא יתקבל ביטול שנשלח לאחר .35

 

 

 

 ביטוח



 

, שרשומים במסגרת משרד החינוך, מבוטחים דרך ביטוח תאונות אישיות וצד 3-18תפים בגילאי משת .36

 אינם מבוטחים! -משתתפים בפעילות שאינם רשומים כנדרש ג'.

( הינו בהתאם לקריטריונים שנקבעים מעת לעת ע"י 18ביטוח תאונות אישיות לספורטאים )מעל גיל  .37

 משרד התרבות והספורט, במסגרת חוק הספורט. דמי הביטוח שונים בכל פעילות.

 

 נוהל הנחות

 ות להנחה יתקבלו בכתב, באמצעות טופס בקשת הנחה ובדוא"ל בלבד.בקש .1

 סכום ההנחה יחושב מהתעריף הגבוה של הפעילות. .2

 .הנחה לאח שני 10% הנחת אחים המשתתפים באותה הפעילות: .3

 הנחה. 10% -נחה להורים עצמאייםה .4

 לא יתקיים כפל הנחות. .5

 

 יצירת קשר – "מעגלים"

  www.maagalim.org.il אתר האינטרנט של "מעגלים")לרישום(: 
 maagalim@modiin-region.muni.il דוא"ל: 

.9722814-03 פקס: 5618069-03טלפון:   
בסמוך למשרדי המועצה. –שוהם  10מודיעים תובת: כ  

.16:00-08:00ה' בין השעות -ימים א': המשרד שעות פעילות  
 MeitarS@Modiin-Region.Muni.il מיתר שורץ מנכ"ל מעגלים

שירות לתושבמחלקת   
 -רישום, גבייה, תשלומים, תמ"ת

ד לצהרוניםסבסו  

 נתלי אביסרור

 נופר דהן

 שרונה לוי

Nataliea@Modiin-Region.Muni.il 

maagalim@Modiin-Region.Muni.il 

Sharonal@Modiin-Region.Muni.il 

תרבותמחלקת   

 הרצאות, חוגים, מופעים, טיולים
 גוגי עידן

 הדר שוורץ

gugi@Modiin-Region.Muni.il 

hadars@modiin-region.muni.il 

נוערמחלקת   

 תנועות נוער, טיולי נוער, פעילות נוער
 נירית ברנשטיין

 שירה בש

 רותם סלע דהן

nirit@Modiin-Region.Muni.il 

hadracha@Modiin-Region.Muni.il 

GilTichon@Modiin-Region.Muni.il 
 

ספורט מחלקת   

חוגי ספורט, מתקני ספורט, אירועי 

 ספורט, מפעילי חוגי ספורט

 קובי גנון

 איריס דנינו

 אריה לוי

Kobyg@Modiin-Region.Muni.il 

SportAdmin@Modiin-Region.Muni.il 
arialevi@Modiin-Region.Muni.il 

צהרונים מחלקת   

מחלקת צהרונים, קייטנות, גני ילדים 

 ובתי ספר

 רחלי לגאלי

 טל יחזקאל

zaharonim@Modiin-Region.Muni.il 

TALY@Modiin-Region.Muni.il 

 מחלקת ספריות 

 השאלת ספרים, הרצאות
 ענת כהן

 מיכל טחן

lib@Modiin-Region.Muni.il 

TarbutLib@Modiin-Region.Muni.il 

  -מחלקת כספים

, תשלומים, הנהלת חשבונות, כספים

, שכרספקים, רכש  

 חגית הירש 

 ג'ואנה עידן

 תהילה מסטיי

Accountant@Modiin-Region.Muni.il 

Johanna@Modiin-Region.Muni.il 

Tehilam@Modiin-Region.Muni.il 
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 תקנון פעילות ונהלי רישום לפעילות מחלקת נוער

 

לחברה שמורה פתיחת פעילות מותנית במספר הנרשמים שייקבע ע"י מחלקת הנוער.  .1

יף מיעוט משתתפים וכן להחלקיימת לאור לסגור פעילות שלא לקיים פעילות או הזכות 

 ספק או מדריך במהלך הפעילות.

     ההרשמה לפעילות תתבצע דרך אתר האינטרנט בכרטיס אשראי או במזומן במשרדי .2

 .בתאום מראשהחברה 

 אך ורק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה כוללמשתתף בפעילות ייחשב כרשום  .3

 תשלום.

ר מנהל  רישום מאוחר לאחר סגירת ההרשמה יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד באישו .4

 הפעילות מטעם המחלקה.

באישור תקנון זה, הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות וידוע לי כי תמונות  .5

במדיות השונות. במידה ואינך מאשר זאת, יש החברה אלה עשויות להתפרסם במסגרת 

 .Region.Muni.il-agalim@ModiinMaלשלוח מייל בכתב לדוא"ל : 

 

 נהלי ביטול

תבצע באופן מקוון באתר האינטרנט של מעגלים: תביטול פעילות בקשה לכל 

 www.maagalim.org.il.  השתתפות  .הרשמההסיום  מועדעד ליינתן  –החזר כספי מלא

 ת לקבלת החזר, מכל סיבה שהיא.מבטלת לחלוטין את האפשרו בפעילות

 

 ונהלים התנהגות

ן עישו תופעות שתייה,) אינו סבלני כלפי התנהגות שאינה הולמתהמחלקה צוות  .1

 וכספו לא יוחזר!חשבונו שיפר את הסדר, ישלח הביתה על  (. משתתףואלימות

 .בלבד באחריות המשתתף. אובדן/פגיעה בציוד אישי תהיה ציוד אישי אינו מבוטח .2
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