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הרך ל  י הג בת  חטי

תקנון רישום 2020

בתי ספר של החופש הגדול
עוצרים 

לפני שנפגעים

הרשמה לכיתות א׳-ד׳

תכנית "בתי ספר של החופש הגדול" וצהרון המשך תפעל בגני הילדים והחטיבה הצעירה, בין התאריכים: 15.7-9.8.2020   .1
)לא כולל יום ו׳ ותשעה באב 30.7(, בין השעות 8:00-13:00.  

ההרשמה תחל בתאריך 15.6.2020 ותסתיים 30.6.2020.  .2
WWW.HIRONIT.CO.IL ההרשמה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של החברה העירונית  .3

תשלום בהמחאה ו/או מזומן מתבצע במרכז קהילה הקרוב לביתך, בימים א'- ה', בין השעות 12:00-18:00.  .4
במקרה בו לא הוסדרו התחייבויות כספיות לחברה העירונית, בין היתר במקרה של אי כיבוד המחאות תהיה החברה העירונית    .5
רשאית לבטל את הרישום לקייטנה בשיקול דעתה הבלעדי. על ההורים יחולו הוצאות ו/ או עמלות הבנקים עקב המחאות חוזרות 

שלא כובדו.
ביטולים/ החזרים/ שינויים: לא יתקבלו דרישות לביטולים ו/או להחזרים כספיים החל מתאריך 12.7.20   .6

החברה  של  האינטרנט  באתר  מקוון  טופס  מילוי  דרך  ורק  אך  יתבצע  לעיל,  המצוינים  לתאריכים  עד  לקייטנה  רישום  ביטול   
העירונית WWW.HIRONIT.CO.IL החברה העירונית לא תקבל ולא תתייחס להודעות בע"פ ו/או בקשת ביטול בדיעבד.

ביטול ההשתתפות בקייטנה מכל סיבה שהיא תחייב את הנרשם ב- 30 ₪ דמי ביטול.  
בהתאם  היתר,  בין  מתאים,  חינוכי  אדם  כוח  בגיוס  ומותנית  כפופה  הגדול"  החופש  של  "ביה"ס  במסגרת  ביה"ס/כיתה  פתיחת   .7
להוראות חוזר משרד החינוך . במקרים בהם לא ימצא ו/או לא יגויס כוח אדם חינוכי מתאים למי מביה"ס אזי החברה העירונית 
תהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה ו/או בהתאם לנסיבות ו/או האילוצים ו/או הנחיות של רשות מוסמכת לאחד בתי ספר ו/או כיתות 

ו/או לא לפתוח "בית הספר של החופש הגדול" במוסד מסוים אחד או יותר ו/או בכלל.
בבית ספר בו כמות התלמידים הנרשמים תעלה על כמות התלמידים אשר ניתן לשתפם בפעילות של "בית הספר של החופש   .8
הגדול," בין היתר, בשל סיבות של היעדר כוח אדם מתאים, תיערך הגרלה בין כל הנרשמים לאותו בית ספר ובמסגרתה יוגרלו 
שמות התלמידים אשר ישתתפו בפעילות "בבית הספר של החופש הגדול." פרטים על אופן ביצוע ההגרלה ומועד עריכתה יפורסם 

באתר החברה העירונית.
יוער ויודגש, כי בביצוע רישום "לבית הספר של החופש הגדול" ו/או קבלת הודעה בדבר אישור רישום של החברה העירונית אין   .9
בו כדי להוות אישור ו/או התחייבות של החברה העירונית להפעלת כיתה ו/או בית ספר במסגרת "בית הספר של החופש הגדול" 
ו/או למנוע את העתקת מקום קיומה של הפעילות האמורה לבית ספר/מוסד אחר ו/או אי פתיחת "בית הספר של החופש הגדול" כלל. 
בהתאם הסמוכים  הספר  לבתי  החינוכיות  המסגרות  יועתקו  שיפוצים  יתבצעו  בהם  הספר  בתי  ספר–  בבתי  שיפוצים  תכנית   .10

לאפשרויות והנחיות עיריית ראשון לציון ו/או החברה העירונית.  
יובהר, כי פתיחת כיתה "בבית הספר של החופש הגדול" או המשך הפעלתה מותנית בהרשמתם ובשהייתם בכיתה של 28 תלמידים  .11

לפחות. במקרה שנרשמו לכיתה ב"בית הספר של החופש הגדול" פחות מ- 28 תלמידים תהיה החברה העירונית רשאית לאחד   
כיתות ו/או להעבירם לבתי ספר סמוכים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

12. למען הסר ספק, יובהר, כי במקרים בהם תועתק הפעילות לבית ספר אחר ו/או יאוחדו כיתות עם בתי ספר אחרים לא יהיה בכך 
כדי ליצור זכאות חדשה לתלמיד להסעה בגין העברת התלמידים לבית ספר אחר.

אי השתתפות ו/או היעדרות מביה"ס של החופש הגדול אינה משחררת את ההורה מתשלום מלא.  .13
ההגעה והאיסוף ממתחם ביה"ס הינו באחריות ההורים בלבד.   .14

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של הילד אשר התנהגותו או מעשיו שלו או של הוריו יפריעו למהלך   .15
התקין של הפעילות ו/או יסכנו את הילד או ילדים אחרים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה העירונית תהא רשאית לסגור ו/או להפסיק את פעילות הקייטנה במקרה של שעת   .16
חירום או כל סיבה אחרת המהווה כוח עליון וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אני מאשר כי ילדי יצולם במסגרת הקייטנה.  .17
נלקחו במסגרת פעילויות הקייטנה. ילדנו/תנו, אשר  תוצרי הצילום של  ופרסום של  בזה את אישורי לעשות שימוש  נותן  אני   .18
19. ידוע לי שבמידה וכמות הילדים בצהרון תהיה נמוכה מ-25 בבתי הספר החברה העירונית תהא רשאית לגבות ממני תוספת 50 ₪.


