עיריית ראשון לציון
תקנון הרישום – ביה"ס של החגים חנוכה תשפ"ב

אגף חינוך יסודי

 .1תכנית "ביה"ס של החגים -חנוכה" תפעל בביה"ס בתאריכים הבאים:
•

 30.11.2021ועד לתאריך ( 6.12.2021לא כולל יום שישי) סה"כ  5ימי פעילות.

 .2כיתות החט"צ בין השעות  7:30-13:00ולתלמידי כיתות א ,ב  ,ג בין השעות .13:00 – 08:00
 .3ההרשמה תהיה בין התאריכים 7-15.11.2021 :
 .4ההרשמה באתר החברה העירונית  www.hironit.co.ilבכרטיס אשראי בלבד  /תשלום במזומן או המחאה יתבצע
במוקד חטיבת הגיל הרך תרמ"ב  7בימים א' ,ג'  ,ד'  ,ה' בין השעות  8:30-16:30וביום ב' בין השעות 12:30-16:30
טלפון לבירורים03-9499966 :
 .5פתיחת ביה"ס/כיתה /מותנה בגיוס כ"א מותאם ,במידה ולא ימצא כ"א מתאים ייתכן אי פתיחת "ביה"ס של החגים"
בין היתר ,בהתאם להוראות חוזר משרד החינוך עבור תכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות".
 .6יוער ויודגש ,כי בביצוע רישום "לבית הספר של החגים" ו/או קבלת הודעה בדבר אישור רישום של החברה העירונית
אין בו כדי להוות אישור ו/או התחייבות של החברה העירונית להפעלת כיתה ו/או בית ספר במסגרת "בית הספר של
החגים" ו/או למנוע את העתקת מקום קיומה של הפעילות האמורה לבית ספר/מוסד אחר ו/או אי פתיחת "בית
הספר של החגים" כלל.
 .7תכנית שיפוצים בבתי ספר בחנוכה – בתי הספר בהם יתבצעו שיפוצים יועתקו המסגרות החינוכיות לבתי הספר
הסמוכים בהתאם לאפשרויות והנחיות עיריית ראשון לציון ו/או החברה העירונית .
 .8למען הסר ספק ,יובהר ,כי במקרים בהם תועתק הפעילות לבית ספר אחר לא יהיה בכך כדי ליצור זכאות חדשה
לתלמיד להסעה בגין העברת התלמידים לבית ספר אחר.
 .9ביטולים יתקבלו עד לתאריך  ,29.11.2021במקרה של ביטול השתתפות יחויב ההורה ב ₪ 30-דמי ביטול ,לאחר
תאריך זה לא יתקבלו דרישות לביטולים.
 .10ביטול רישום יתבצע דרך האתר החברה העירונית בכתובת  www.hironit.co.ilיש לפתוח בקשה באיזור האישי.
 .11אי השתתפות ו/או היעדרות מביה"ס של החגים אינה משחררת את ההורה מתשלום מלא.
 .12החברה העירונית זכאית לסגור או להפסיק הפעילות במקרה של הנחיות משרד ממשלתי ו/או רשות ציבורית ,משבר ,שעת
חירום ,שביתה או כל סיבה אחרת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי .במקרה זה ההורה לא זכאי להחזר כלשהו בגין הימים
שלא פעלה המסגרת.
 .13החברה העירונית רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבות הכספיות לחברה העירונית.
המשתתף יחויב לשלם את חובותיו לחברה העירונית עד תום תקופת ההשתתפות .במקרה של אי כיבוד הוראת קבע ו/או אי
חידושה ,תופסק השתתפות הילד/ה במסגרת .על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים ,עקב החזרת המחאה/ות מכל
סיבה.
 .14ההגעה והאיסוף ממתחם ביה"ס הינו באחריות ההורים בלבד.
 .15החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של הילד אשר התנהגותו או מעשיו שלו או של הוריו
יפריעו למהלך התקין של הפעילות ו/או יסכנו את הילד או ילדים אחרים.
 .16לחברה העירונית שמורה הזכות לבצע שינויים ו/או תוספות לתוכניות ו/או לפעילויות בבית הספר של החגים ,בין
היתר ,בהתאם לנסיבות ולצרכים משתנים.
שם מלא של ההורה_____________ :
תאריך________________ :
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