
 

 
 מבוגרים      זתשע" – ברותםטופס הרשמה לחוגים 

   rotem@menashe.co.ilדוא"ל:    1773926-04פקס:     698/6876177-04טל: 
 

 

 
 

 :              החוגים המבוקשים
                                                                                                                   

 הערות שם החוג

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 

מידע על המצב הבריאותי )אלרגיות, אסטמה, בעיות אורטופדיות וכו'( או מידע אחר שחשוב לנו לדעת נבקש לקבל 

 יכם:על

_____________________________________________________________________________ 

 

 לא / כן העתידיים העמותה בפרסומיותם, בר הפעילות בעת צולמתי םבהצלומים בת להשתמש מאשרים נוא

 ה: _______________________________חתימ

 

ו ואנ בהמשך טופס זה, יםהמפורטלפעילויות במרכז הקהילתי רותם,  נהלי ההרשמהאת נו שקרא יםצהירו מאנ

 :החתימ     לעמוד בכל התנאים יםמתחייב

______________________________ 

 

 
 

 חתימה:_______________________ ילים הנ"ל לצורך העברת מידע על פעילות "רותם"אישור שימוש במי

    

 

 

 

  תאריך הרשמה:  פרטי הנרשמ/ת:

  ת.ז. נ ז  /משפחה שם פרטי

  נייד פרטי  תאריך לידה

  מיקוד:  ת.ד  מס'  רח'  ישוב:

   כתובת דוא"ל:

 )נא לרשום כתובת דוא"ל רק אם היה שינוי מהרשמה קודמת(
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 מרכז קהילתי מ.א. מנשה. -נהלי הרשמה לפעילות ברותם 

 

מקדיש מחשבה ותשומת לב רבה לתכנון כז הקהילתי במועצה האזורית מנשה צוות רותם במר

 פעילות עשירה, מגוונת ומקצועית לרווחת התושבים. 

ותשלום הרשמה נהלי פעילות שנתית יציבה ואיכותית תוכל להתקיים רק בשיתוף פעולה והקפדה על 

 מלאים.

 

 כללי:

 "פעילויות  )למעט 30.6.2017ותסתיים בתאריך  01.09.2016תחל בתאריך  זשנת  הפעילות תשע

 שתוחרגנה ממועדים אלה(.

  פתיחת חוג או פעילות מותנים במספר מינימום של נרשמים. מרכז רותם רשאי להחליט על סגירת קבוצה

 כבר יצאה לדרכה. עקב מיעוט משתתפים גם במהלך השנה עת הפעילות

  מרכז רותם רשאי לשנות את זמני החוגים, ימי הפעילות, מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לצרכים

 מקצועיים וארגוניים.

  בכתובת  באמצעות אתר האינטרנט של רותםההרשמה תתבצע rotem.menashe.co.il  על גבי או

בלבד, )נכון גם לגבי משתתפים ממשיכים, מכל הגילאים, כולל מלא וחתום של רותם  טופס הרשמה

 מבוגרים(.

 .ההרשמה לפעילויות הינה על בסיס מקום פנוי בקבוצות 

  ההשתתפות בפעילויות תתאפשר רק לאחר הרשמה מלאה, הכוללת התחייבות לתשלום מראש לכל

 ה וקיים. במיד -תקופת הפעילות, וכיסוי חוב משנים קודמות 

  לא תתאפשר כניסה לפעילויות ללא מילוי התנאים האלה.

 אי עמידה בתשלומים תביא להפסקת הפעילות, וזאת לאחר הודעה מראש .  

 יתאפשר רק לאחר ביצוע הרשמה )כמפורט לעיל( במידה ויבחר )מפגש אחד בלבד(  שיעור ניסיון

ולא, תבוטל הרשמתו ולא יחויב עבור  המשתתף להמשיך בפעילות יחויב גם עבור שיעור זה. במידה

   שיעור הניסיון.

  מרכז רותם רשאי להפסיק השתתפות בגין התנהגות שאינה הולמת הפוגעת בפעילות השוטפת. )הן של

 המשתתף, והן של הוריו(. במקרה כזה יוחזרו דמי ההשתתפות היחסיים מיום הפסקת הפעילות.  

 טרום תנועות הנוער".  -נקיים פעילות לגילאים הצעירים בלבד שלישי )יום תנועות הנוער במועצה(  מיבי"

 משחקי הליגה יתנהלו עפ"י לו"ז האיגודים השונים.ביום זה. יפעלו לא ההסעות 

 למשתתף שאינו תושב מ.א. מנשה. ביטול  ₪ 100תשלום שנתי חד פעמי בסך  – אגרת תושב חוץ

יטולים שיתקבלו במהלך החודש הראשון השתתפות בפעילויות רותם לא יקנה החזר האגרה למעט ב

יש להעביר ביטול השתתפות מסכום האגרה. הודעה על  50%להשתתפות. במקרה כזה יינתן החזר של 

 . בלבד למזכירות רותם בכתב

 

 מועדי הרשמה:

  10:00-19:00, ביום ב' 10:00-17:00ההרשמה תחל בחודש יולי בימים א', ג', ד', ה' בין השעות 

 במשרדי רותם.

 04-6177698. טל  רונית

  04-6177687. טל  טלי

 rotem@menashe.co.imail: -e    6177392-04פקס: 
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 תשלום:

  .המחיר הינו שנתי וניתן לחלקו לתשלומים שווים בהתאם לתקופת הפעילות 

  חגים וימי חופש. לוח החופשים עלות החוג השנתית נקבעה בחישוב ימי הפעילות בפועל לאחר קיזוז

 מצורף לשימושכם. 

  לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים למעט סיבה מוצדקת, בהודעה

 מראש ובהסכמת מרכז רותם. )מנהל המרכז הקהילתי הוא הפוסק האחרון בנושא(.

  לכל חודש  15או  10או  5ריכים: צ'קים לתא ,לכל חודש 20-יחויב ב –אמצעי תשלום: כרטיס אשראי

 מזומן. או תשלום ב בלבד

 20סך ביחויב המשתתף בכיסוי הוצאות  תוחזרעבור המחאה ש ₪. 

  ביצוע התשלום הינו מראש לכל תקופת הפעילות ולא יתאפשר תשלום מדי חודש בחודשו. בעת פריסת

 . 2016התשלומים יש לקחת בחשבון שהתשלום האחרון לא יהיה מעבר ליוני 

 לו תשלומים חלקיים.  לא יתקב 

 .קבלות תשלחנה למייל ההורים )הרשום בטופס ההרשמה( בתחילת כל חודש עוקב לחודש ביצוע החיוב  

  ,למרכז רותם ישנה הזכות להפסיק השתתפות בגין אי עמידה בתשלומים, וזאת לאחר התרעה מראש

 בכתב.

 

 : ביטוח

הספורט יבוטחו וישלמו אגרת ביטוח, בנוסף משתתפים בקבוצות המחויבות בביטוח ספורטאים עפ"י חוק 

 לתשלום עבור הפעילות. אגרה זו לא  תוחזר במקרה של ביטול השתתפות.

 

 נוהל ביטול  השתתפות בחוגים :

  הודעה על  -במקרה בו מרכז רותם מפסיק את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות

 כך תימסר בכתב.

 רותם,  זכירותלרכז התחום או למ )פקס או מייל( ת יש להפנות בכתב בלבדהודעות על ביטול השתתפו

ולא תתקבל כהודעת  אינה מספיקה -למאמן/מורה/מדריך  בע"פ או בכתב הודעה. ולוודא קבלתם

 .ביטול השתתפות

 .לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי 

 החזר כספי עבור ביטול השתתפות: 

  מלא מרגע ההודעה בכתב. )התאריך הקובע שעל  יתבצע זיכוי 30.10.2016עד תאריך

 ההודעה  בכתב(.

  החיוב יתבצע עד לסוף החודש בו התקבלה ההודעה. 31.03.2017עד תאריך 

  החזרים כספיים בגין הפסקת פעילותביטולים ולא יתאפשרו  1.4.2017החל מתאריך. 

 תפות לאחר המפגש הראשון בפעילויות המוגדרות כקורסים, סדרת טיולים או הרצאות ניתן לבטל השת

ולקבל החזר כספי, לאחר ניכוי עלות המפגש הראשון, עבור המפגשים הבאים. החל מהמפגש  בלבד

 השני לא ניתן לבטל השתתפות ולקבל החזר כספי.

 

 

 

 _______________________ חתימה:   _________________תאריך:  

 
 



 
 

 

 בשנת תשע"ה של המשתתף בחוגים בריאותהצהרת 

 
 

 _______________________ת.ז.:_____  שם:_____________________________
 
 

 אני מצהיר/ה כי  )סמן את האפשרות הנכונה(:
 

סובל/ת והמחייבת התייחסות ו/או טיפול אני לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה  .1
 במסגרת החוג.

 

 מיוחד במסגרת החוג כדלהלן:  בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או טיפול לייש  .2
 רגישות או אלרגיה למזון, תרופות או לגורם אחר: 
 
 

 
 ליקוי שמיעה ו/או ראיה

 
 

 
 התעלפויות ו/או התכווצויות ו/או התקפי עצירת נשימה 

 
 

 
 אחר: 

 

 

 נוטל תרופה/ות באופן קבוע: לא/כן. פרט:  אני .3
 
 

 

  יקות, ערכת טיפול וכו'(:נעזר/ת בציוד הרפואי הבא )משאף, ערכת זר אני .4

 

 
 בריאותי.הנני מתחייב/ת להודיע למרכז מיידית על שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב  .5

 
 

אני מתחייב להעביר אישור רפואי המעיד על הבעיה הבריאותית / הרגישות לתרופה או למזון ומתאר את מהותה   .6
 הבריאותי.י המעיד על מצב

 
 

 ף : שם קופ"ח וסני .7
 
 

 

 
. 
 

 
 ולראייה באנו על החתום:

 
 

 תאריך:______________________  חתימה: ________________________

 



 
 
 

 תקנון השתתפות בשיעורי הקרקס
 

 לבוש:

 

 מתנפנפים שאינם צמודים בבגדים להגיע יש! 

 .מכנס ארוך עד הקרסול וצמוד בקרסול 

 טיפוס או היפוך.  חולצה שניתן להכניסה למכנס כך שלא תתרומם בשעת 

  ,מומלץ מתחת לחולצה ללבוש בגד גוף למניעת שפשוף ישיר של הגוף עם אלמנטים שונים בקרקס )חבל

 טרפז(. 

 

 

 הגעה בזמן לשיעורים:

 

 !אין לאחר לשיעורים 

  .השיעורים בקרקס מתחילים תמיד בזמן 

 תלמיד המאחר ברבע שעה ויותר לא יוכל להשתתף בשיעור.  

  היעדרות יש להודיע ישירות למורה טלפונית או במסרון. על כל איחור או 

 

 

 מופעי סוף שנה:

 

  יוני והם מהווים חלק מתכנית הלימודים השנתית בשבועיים האחרונים של מופעי סוף השנה יתקיימו

 . בקרקס

 .לאחר חג הפסח יתחילו החזרות למופעים 

 .חזרות גנרליות יתקיימו לעיתים בנוסף לשיעורים הרגילים 

 די המופעים והחזרות יפורסמו במהלך חודש אפריל.מוע 

  10הצפייה במופעי סיום השנה של הקרקס כרוכה בקניית כרטיס, מחיר כל כרטיס ₪. 

 .תודה מראש על שיתוף הפעולה 

 

 
 

 
 __________________________:  חתימת המשתתף )התלמיד(           

 
 

 ___________________________________:  חתימת ההורה           
  

 

 


