
 

 
 2020-2021תשפ"א,  –תקנון ונהלי פעילות מעגלים 

1 

 

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

 

 תושבים יקרים, 

אנו מודים לכם על הרישום לחוגים ולצהרונים באמצעות הרישום האינטרנטי, ההרשמה האינטרנטית לחוגים 

 הינה הסכמה לנהלי הרישום המצורפים. 

 !לתשומת לבכם

  .הרישום באתר אינו מהווה אישור סופי להרשמה

התקבלה הודעה יש הרישום, במידה ולא  תשלח אליכם תוך שני ימי עסקים המאשרת את קליטת SMSהודעת 

 .03-5618069לפנות למשרדי מעגלים בטלפון 

 

       אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת פעילות פוריה!

 

 לחצו: -לצפייה בתקנון הרלוונטי

 תקנון

 vibes-studioתקנון 

 נוהל הנחות

 יצירת קשר

  תקנון צהרונים
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 תקנון

 כללי

 פתיחת פעילות מותנית במינימום משתתפים.  .1

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

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

 איסוף הילדים בסיום הפעילות הינו באחריות ההורים בלבד. .4

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

למעגלים שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה דברי פרסום ועדכונים באמצעי התקשורת השונים, כולל  .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

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

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

  maagalim@modiin-region.muni.ilל:

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

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

 

 מועדי הפעילות

' כי, רביעותסתיים ביום  1.9.20, ש"פ' באלול תיב שלישי,( תחל ביום 2020/2021)תשפ"א שנת הפעילות  .11

 .30.6.21, פ"אבתמוז תש

 "מעגלים". בבמהלך שנת הפעילות עשויים לחול שינויים בימי/זמני הפעילות מסיבות שאינן תלויות  .12

 מעגליםהודעה על כך תימסר במסגרת החוג ו/או באמצעות מסרון ו/או באמצעות אתר האינטרנט של  .13

את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה בגלל אילוצים כגון: מילואים, מחלה,  הלעצמ תשומרמעגלים  .14

 אירוע מועצתי או ממלכתי, פיגוע טבע וכד'. 

שינויים בימים ובשעות החוגים, לחלק את החוג לקבוצות עפ"י גיל, רמה לבצע למעגלים שמורה הזכות  .15

 ועוד.

לא תהיה חובת החזר  -מכסת הפעילות השנתיתמ 5%בשל היעדרות מדריך או ביטול חוג מסיבות שונות, עד  .16

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

 זיכוי בגין הפעילות שלא התקיימה.
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 ותשלום רישום

 לא ניתן להשתתף בפעילות ללא הסדרת רישום ותשלום מראש. .17

 השונות במעגלים, לא יוכל להירשם אלא אם הסדיר את חובותיו. משתתף שצבר חובות מהפעילויות .18

יחויב מחיר  -לחודש 15-יחויב מחיר חודש מלא. ברישום שיבוצע לאחר ה -לחודש 15-ברישום שיתבצע עד ה .19

 .חצי חודש

 משתתף בפעילות יחשב כרשום אך ורק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה כולל ביצוע התשלום. .20

 ונושא התשלום לא סודר, תופסק הפעילות של המשתתף. ,לא כובדו/חזרו אמצעי התשלוםבמקרה ש .21

 רישום מאוחר, לאחר תקופת הרישום המוגדרת, יתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד. .22

החיוב בגין דמי רישום, ביטוח וציוד נלווה כגון תלבושות וחומרים )בהתאם לחוג(, נגבה בנפרד, יחד עם  .23

 התשלום לחודש הראשון.

 יתבצע באחד מהאמצעים הבאים:התשלום  .24

 ברישום עצמאי באינטרנט. -כרטיס אשראי .א

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

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

 

 ביטול

 טרנטי בלבד, הנמצא באתר החברה.בקשות לביטולים יתקבלו באמצעות הטופס האינ .25

על אף זאת, במקרה של . , מכל סיבה שהיאמובהר כי לא יבוצע החזר כספי בגין היעדרות משתתף בחוג .26

 יתאפשר ביטול וזיכוי. -היעדרות מסיבה רפואית, בצמוד לאישור רפואי, למעלה מתקופה של חודש

 למשתתפים.במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון, הכספים יוחזרו  .27

 בביטול רישום עד לתאריך סיום ההרשמה, ינתן החזר כספי מלא. .28

 15-. בביטול שיתבצע לאחר הפעילות יוחזר סכום בגובה עלות חצי חודש -לחודש 15-בביטול שיתבצע עד ה .29

 בגין אותו חודש פעילות. לא יוחזרו כספים -לחודש

"י צ'קים המצריך את משיכת ההמחאות שינוי אמצעי התשלום )לבקשת המשתתף( ע / במקרה של ביטול .30

 ₪. 15עמלת הפעולה בגובה מהבנק, יחויב המשתתף ב

 סיום הפעילות. מועד לא יתקבל ביטול שנשלח לאחר .31

 

 ביטוח

 .וצד ג', שרשומים במסגרת משרד החינוך, מבוטחים דרך ביטוח תאונות אישיות 3-18משתתפים בגילאי  .32

( הינו בהתאם לקריטריונים שנקבעים מעת לעת ע"י משרד 18גיל ביטוח תאונות אישיות לספורטאים )מעל  .33

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

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

 סכום ההנחה יחושב מהתעריף הגבוה של הפעילות. .2

 הנחה לאח שלישי ומעלה. 15%הנחה לאח שני,  10% המשתתפים באותה הפעילות:הנחת אחים  .3

 הנחה. 15% -הנחה, חוג שלישי 10% -הנחה למשתתף הלוקח חלק במספר חוגים: חוג שני .4

 הנחה. 20% -הנחה להורים עצמאיים .5

 לא יתקיים כפל הנחות. .6

 

 "מעגלים" –יצירת קשר 

 www.maagalim.org.il אתר האינטרנט של "מעגלים")לרישום(: 

 region.muni.il-maagalim@modiin דוא"ל:

 .03-9722814 פקס: 03-5618069טלפון: 

 בסמוך למשרדי המועצה. –שוהם  10מודיעים כתובת: 

 .08:00-16:00ה' בין השעות -ימים א': המשרד שעות פעילות

 Region.Muni.il-MeitarS@Modiin מיתר שורץ מעגליםמנכ"ל 

 שירות לתושבמחלקת 

 -רישום, גבייה, תשלומים, תמ"ת

 סבסוד לצהרונים

 נתלי אביסרור

 נופר דהן

 שרונה לוי

Region.Muni.il-Nataliea@Modiin 

Region.Muni.il-maagalim@Modiin 

Region.Muni.il-Sharonal@Modiin 

 תרבותמחלקת 

 הרצאות, חוגים, מופעים, טיולים

 גוגי עידן

 הדר שוורץ

Region.Muni.il-gugi@Modiin 

region.muni.il-hadars@modiin 

 נוערמחלקת 

תנועות נוער, טיולי נוער, פעילות 

 נוער

 נירית ברנשטיין

 שירה בש

 רותם סלע דהן

 יאן לרמןאדר

Region.Muni.il-nirit@Modiin 

Region.Muni.il-hadracha@Modiin 

Region.Muni.il-GilTichon@Modiin 

Region.Muni.il-Tnua@Modiin 

 ספורט מחלקת 

חוגי ספורט, מתקני ספורט, אירועי 

 ספורט, מפעילי חוגי ספורט

 קובי גנון

 איריס דנינו

 אריה לוי

Region.Muni.il-Kobyg@Modiin 

Region.Muni.il-SportAdmin@Modiin 

Region.Muni.il-arialevi@Modiin 

 צהרונים מחלקת 

מחלקת צהרונים, קייטנות, גני 

 ילדים ובתי ספר

 רחלי לגאלי

 טל יחזקאל

Region.Muni.il-zaharonim@Modiin 

Region.Muni.il-TALY@Modiin 

 מחלקת ספריות 

 השאלת ספרים, הרצאות

 ענת כהן

 מיכל טחן

Region.Muni.il-lib@Modiin 

Region.Muni.il-TarbutLib@Modiin 

  -מחלקת כספים

הנהלת חשבונות, כספים, תשלומים, 

 , שכרספקים, רכש

 חגית הירש 

 ג'ואנה עידן

 תהילה מסטיי

Region.Muni.il-Accountant@Modiin 

Region.Muni.il-Johanna@Modiin 

Region.Muni.il-Tehilam@Modiin 
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