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מידע כללי – חוגים ופעילות בישוב חשמונאים  -תשע"ה
לתושבי חשמונאים שלום וברכה:
 .1חוברת זו מרכזת מידע בנושא חוגים יישוביים בתחומי ספורט ,חוגים תורניים ועוד פעילויות לשעות הפנאי,
לכל הגילאים ,שמתקיימות בישוב במשך השנה כמו תכניות לגיל הזהב ופנסיונרים עד משחקיית "פעמון"
לפעוטות וילדים ועוד .מידע מעודכן על כולל יישובי ושיעורי תורה קבועים לגברים ,ניתן למצוא באתר של הישוב:
 .www.rammod.netמומלץ להיעזר בו! כמו כן ,מועדון הנוער פתוח לנוער הישוב מספר ערבים בשבוע ומופעל ע"י
רכזי הנוער האחראים על פעילות הנוער לאורך השנה .בנוסף  ,קיים סניף בני עקיבא שאחראית על הפעלתו
קומונרית (בת שירות) ומדריכים.
 .2החוגים יחלו לפעול החל מיום שני ,ו' אלול 1 ,בספטמבר .1014
 .3נוהל הרשמה:
א .הרשמה לכל החוגים דרכי ,תחל מיד עם קבלת חוברת זו ותימשך עד סוף השבוע הראשון של החוגים,
במזכירות הישוב .הרשמה אחרי תאריך זה היא על בסיס מקום פנוי.
ב .לבעלי הוראת קבע בלבד  -ניתן לשלוח את טופס ההרשמה בפקס 80-1061681 :או למוסרו במזכירות הישוב
בשעות העבודה ,או לשלשלו לתיבה הנמצאת ליד דלת המזכירות( .של נאוה) .הטופס יופיע גם באתר של הישוב.
www.rammod.net

ג .למי שאין הו"ק – ההרשמה תעשה רק במזכירות או אצל הח"מ בשעות העבודה ,כאשר יש לצרף תשלום מלא
לחוג .ניתן לחלק לעד  18תשלומים (פרט לבייסבול וסופטבול) .מודגש שמי שלא יסדיר את התשלום מראש לא
יוכל להשתתף.
ד .אין לבצע הרשמה דרך המדריך – איננו אחראים לשום משתתף שלא נרשם בנוהל הנ"ל על כל המשתמע
מכך.
שוב אני מדגישה :אחרי השבוע הראשון ,בו ניתן להתרשם מהחוגים ,ובמשך כל השנה ,אין לשלוח ילדים לחוג
בלי לרשום אותם ולהסדיר תשלום קודם אצלי!! גם שעור הניסיון בשבוע הראשון בלבד נחשב כשעור לכל
דבר.
ה .הרשמה במהלך השנה תהיה על בסיס מקום פנוי והחיוב ייחשב לפי מספר המפגשים שנותרו באותו חוג עד
סוף השנה.
ו . .נוהל ביטול השתתפות בחוגים:
א .ביטול חוג במהלך השנה (עד סוף פברואר) :החזר כסף ייחשב מתאריך הודעת הביטול לפי מספר המפגשים
שנותרו באותו חוג עד סוף השנה.
ב .הביטול יעשה אך ורק בכתב ויימסר למזכירות .ניתן גם בפקס או בדואר אלקטרוני vaad_bryna@012.net.il
ג .לאחר ה 15.1.15 -לא ניתן לבטל תשלום עבור חוג .בכל מקרה ,גם הפסקת השתתפות אינה מזכה בהחזר
כספי והתשלום יימשך עד סוף שנת הפעילות.
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הנחיות כלליות:
נא עיינו היטב ב"כתב ההתחייבות" ובמיוחד בסעיף פרישה מחוגים וזאת ע"מ למנוע אי נעימות בעתיד.
מומלץ לסמן לעצמכם ברשימת החוגים את החוגים שבחרתם ,כולל שעות ומחירים.
ניתן להתקשר אלי בטלפון הנייד 850-2102510:בין השעות  0:38-10:88בימי א'-ה' .משרדי נמצא במזכירות
הישוב ותוכלו גם למצוא אותי בטלפון שם ,1061013 :שלוחה  .0#ניתן גם להשאיר הודעה במענה הקולי.
כדי לשרת אתכם בצורה הכי יעילה ונעימה אני מבקשת לא להתקשר לביתי בענייני עבודה.
ייתכנו שינויים קלים בלו"ז החוגים בתחילת השנה .אם כן ,תקבלו עדכון סופי של מערכת החוגים בתיבות
הדואר ו/או דרך ביה"ס.
קשה להתאים את הלו"ז של החוגים ללו"ז האישי של כל אחד .נא לקבל את זה בהבנה.

 .6עלויות ותשלומים:
א .ניתן לשלם רק בהו"ק או בהפקדת כל עלות החוג בהמחאות דחויות מראש עד ה  18לכל חודש לפקודת
"ועד מקומי חשמונאים".
ב .עלות החוג תחולק ל 18תשלומים מספטמבר  2810עד יוני.2815 ,
ג.

מודגש שלא נאפשר השתתפות בחוג למי שלא יסדיר את התשלום כמצוין לעיל .אם יש בעיה של אי-תשלום חובות "כרוני"
לישוב במהלך השנה ,אנו רשאים להודיע לכם ולמדריך על הפסקת השתתפות ילד או מבוגר בחוגים .הרשמה לחוגים ע"י בעלי
חובות לישוב :יורשו להירשם רק אחרי הסדרת החוב( .רשימת הנרשמים תועבר למזכיר הישוב לאישור סופי).
בברכת שנה טובה מבורכת ומוצלחת!
בריינה הרטמן  -רכזת הקהילה

