
  ופעילויות המרכז הקהילתי לשנת תשע"ח  נוהלי הרשמה ותשלומים לחוגים 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות נא הקפידו לקרוא את נהלי הרישום והתשלומים.

כללי הרשמה  

.פתיחת וסגירת חוגים מותנית במספר משתתפים

הנהלת המתנ"ס רשאית ע"פ שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך
במקרה הצורך.

.משפחה אשר חייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס עד לסילוק החוב

.פעילויות המתנ"ס מבוטחות

.ההנהלה רשאית להפסיק פעילות משתתף במידה והוא פוגע בפעילות השוטפת

 .הרישום ע"פ פרסום  - כל הקודם זוכה

 30.7 , למעט מספר פעילויות שימשכו עד 1.9-30.6 חודשי פעילות 10- הפעילות תתקיים במשך.

.מחירי החוגים מתומחרים ע"פ מספר השבועות בשנה ובהתחשב בימי חג -

-שיעורים לפעילות דו שבועית.(ברוטו72 שיעורים לפעילות חד שבועית וכ-36- בשנת הפעילות יתקיימו כ 
ללא חגים).

הפעילות תתקיים למעט ערבי חג, ראש השנה, סוכות, פסח, חוה"מ פסח, ערבי זיכרון, יום העצמאות וחג -
שבועות(כמפורסם בלוח החופשות)

הילדים המשתתפים בחוגים ובפעילויות במתנ"ס הינם באחריות הוריהם עד לתחילת הפעילות ומיד
.בסיומה

הנחות למשתתפי חוגים בלבד  :

-לכל חוג2.5% חוגים למשפחה- 2נרשמים ל 

-לכל חוג5% חוגים למשפחה- 3נרשמים ל 

-לכל חוג6.25% חוגים למשפחה-4נרשמים ל 

-לכל חוג7% חוגים למשפחה-5נרשמים ל 

-לכל חוג7.5% חוגים למשפחה- 6נרשמים ל 

:חיסורים  
התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

בימי חג ומועד וימים מיוחדים לא תתקיים פעילות בחוגים, ואין החזר בגינם.

:תנאי התשלום  
התשלומים לחוגים ייעשו באמצעות כרטיסי אשראי( ישראכרט, ויזה, אמריקן אקספרס), הוראות קבע  או

מזומן מראש לכל שנת הפעילות. (לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס)
מאשר למתנ"ס להשתמש בפרטי כרטיס האשראי שלי שנמסרו במעמד הרישום.(בכפוף לעדכון חברת

האשראי)
משתתף שלא יתמיד בתשלומים תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק את השתתפותו וזאת לאחר התראה

של שבעה ימים.
 ₪.25עבור הוראת קבע שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי ההוצאות על סך 

:ביטול השתתפות  
בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המתנ"ס, לא יעשו ביטולים

בטלפון או דרך מדריך החוג
ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר ועניין.

ביטול החוג מחוייב בתשלום מלא של אותו חודש, המשתתף זכאי להשתתף בחוג עד סוף החודש.



, לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבצע ביטולים.31/3/2017בקשות להפסקת הפעילות החוגים תתקבלנה עד 
במידה והחוג לא יפתח משיקולי המתנ"ס יוחזר הכסף במלואו לנרשם. 

לא ניתן לבטל חוג ולקבל כספים בחזרה רטרואקטיבית.
) או נפגע בתאונה, ימסור על כך הודעה בכתב ויצרף אישור רפואישבועיים לפחותאם חלה המשתתף (

. במקרה זה יזוכה המשתתף בתמורת החוגים בהם לא השתתף.בתוך חודש מתאריך האירועמתאים, 

:שיעור ניסיון  
כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור לפני ביצוע הרישום. במידה והחליט להירשם, ישלם גם עבור השיעור הנ"ל.

לוח חופשות וחגים

ימיחג
ם

תאריכים

סגור20.9-22.9.17ד'-ו'ראש השנה
סגור29.9.17ו'יום כיפורים

סגור4.10-5.10.17ד'-ה'סוכות
-11.10ד'-ה'שמחת תורה

12.10.17
סגור

-13.12ד'-ד'חנוכה
20.12.17

פעילות כרגיל

פעילות כרגיל28.2-1.3.18ד'-ה'פורים
סגור30.3-6.4.18ו'-ו'פסח

ערב יום הזכרון
לשואה ולגבורה

החוגים11.4.18ד'
יתקיימו

19:00עד השעה 
ערב יום הזכרון
לחללי מערכות

ישראל

החוגים17.4.18ב'
יתקיימו

18:00עד השעה 
יום הזכרון

ויום העצמאות
סגור18.4.18ד'

סגור20.5.18א'שבועות

נהלי הרישום נכתבו בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים ללא כל הבדל .

חברי דירקטוריון מרכז קהילתי כפר יונה

סתיו יגאל- יו"ר דירקטוריון

רייס רונן- יו"ר ועדת כספים

מונטיאס חדוה- יו"ר ועדת כח אדם

בר-זוהר עידית- חברת דירקטוריון

וייס לימור- חברת דירקטוריון

בראון חנן- חבר דירקטוריון

רז שחר- חבר דירקטוריון



מוטי עבו-מנהל מחוז מרכז בחברה למתנסים

כהן סימה- חברה למתנסים מחוז מרכז

אלוירה וולושין-הסוכנות היהודית

פרידמן נועם-הסוכנות היהודית

מזכירות המרכז הקהילתי

זמני קבלת קהל:

 16:00-19:00, 08:00-12:00ימים א'-ה' בין השעות: 

 kfaryona@matnasim.org.ilכתובת דוא"ל: 

 mky.org.ilאתר המרכז הקהילתי: 

 09-8985111טלפון: 

 09-8947881פקס:

מוקדי פעילות ברחבי העיר:

סוג הפעילותטלפוןכתובתמוקד הפעילות
מנהלה, מזכירות, קונסרבטוריון, אולם2009-8985111מנחם בגין המרכז הקהילתי

המופעים, ספריה ציבורית
חוגי ספורט09-8986506גיבורי ישראלבי"ס עמל-אולם ספורט

פעילות הספריה2009-8971134מנחם בגין הספריה הציבורית
חוגי ספורט+ בי"ס למחול09-8941509נחל פולגהיכל הספורט

חוגי כדורגלרח' הגלילמגרש הכדורגל
חוגי הקונסרבטוריון, חוגי ספורטרח' יקינטוןבי"ס רימון

חוגי ספורטרח' הדריםבי"ס בר-אילן
מגרש משולב- מגרש

הטניס

מנחם בגין-סמוך

למתנ"ס

מועדון טניס

חוגי אומנות509-8945174אלי כהן מרכז אומנות
פעיליות לנוער2109-8941407הדרים 21מועדון הנוער, הדרים 

מעון יום רשת "התחלה חכמה"09-8949199רח' גולני"פשוש גולני"
מעון יום רשת "התחלה חכמה"09-8986469רח' יקינטון"פשוש יקינטון"

מעון יום רשת "התחלה חכמה"09-8652866רח' נחל זויתן"פשוש נחל זויתן"

כתובת דוא"למס'טלפון+ שלוחהתפקידשם

09-8985111ilanh@matnasim.org.ilמנכ"לחכמו אילן

mailto:kfaryona@matnasim.org.il


09-8985111/213musica@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלנית הקונסרבטוריוןאגלמז סוזי

09-8985111/200Sigal7000@gmail.comמזכירהאהרוני סיגל

09-8986506sky@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת ספורט ישוביתאדמתי סיגל

09-8985111/219zionb022@gmail.comמנהל אחזקהברדה ציון

09-8985111/278kfaryona@matnasim.org.ilמנהלניתגינצלר שלומית

09-8985111/203kys@kfaryon.matnasim.co.ilחשבת שכרדוד הדר

09-8985111/212musica@kfaryon.matnasim.co.ilמנהל הקונסרבטוריוןוולך מרק

09-8941503sport@kfaryon.matnasim.co.ilרכז ספורט עממיויזל ישראל

09-8985111/209ksafim@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת כספים וכח אדםזילברמן דורית

מנהלת תרבות ואירועים,חי ניצה
סל תרבות ושיווק

09-8985111/208tarbut@kfaryon.matnasim.co.il

09-8941503maofdance@gmail.comמנהלת בי"ס למחולחיון יעל

09-8985111/218danityaffe@gmail.comרכזת צהרוניםיפה דנית

09-8985111/216shirlip2@gmail.comרכזת תרבות יהודיתליפניק שירלי

מנהלת תחום הגיל הרךמורן גלית
ומעונות פשוש

09-898511/210Galit.moran@gmail.com

09-8985111/217kfaryon@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת חשבונותמיארה אתי

09-8941407dnoarky@gmail.comמנהל מחלקת ילדים ונוערסולבי דארל

09-8985111/214musica@kfaryon.matnasim.co.ilמזכירת בי"ס מנגןסמברסקי פלורה

09-8985111/215ehila@kfaryon.matnasim.co.ilרכזת קהילה ומתנדביםקופמן טל

09-8986506sportditi@gmail.comמזכירת מחלקת הספורטקודנר דיתי

09-8985111/224rakzim@kfaryon.matnasim.co.ilמזכירה שדה ליזה

09-8971134libyona@gmail.comמנהלת הספריה הציבוריתשקד כהן תרצה


