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 גתשפ" –ה אמנת רישום לחוגים ונהלי הפעל

 נהריה מתנ"ס החברה למרכזים קהילתיים

 

 הפעילות תחל בתאריךהחברה למרכזים קהילתיים בנהריה,  שלפעילות שמחים לבשר על תחילת ה

 . 30/07/2023 תסתיים בתאריךו 01/09/2022

 https://www.mkn.org.il  החברההאינטרנט של  באתר  מפורטת מופיעהמערכת חוגים 

 דרכי התקשרות:

 חפשו אותנו:          רשת מרכזים קהילתיים מתנ"ס נהריה    
   https://www.mkn.org.il     
     מרכזים קהילתיים מתנס נהרייה  

 
  What's Up           050-904-4014צהרונים      

  What's Up           054-282-2952חוגים           

 matnas.nahariya                      

 

 .החברההאינטרנט של באתר   םיפורס  עדכון ו/או שינויכל 

 ה: הרשמ

פתיחת חוג מותנית במס' מינימלי של משתתפים, במידה ולא ייפתח חוג יקבל  .שנתיתהרשמה לחוגים הינה 

הנרשם הודעה על כך. שיעור ניסיון )מפגש אחד בלבד( מותנה בהרשמה מראש. במידה והמשתתף ימשיך בחוג  

 .תחשב תקופת הפעילות החל מהמפגש הראשון לרבות מפגש הניסיון. ככלל אין השתתפות חלקית בחוג

זים הקהילתיים עושה ככל יכולתה לקיים את המפגשים ביום ובשעה שנקבעו, יחד עם זאת תהיה הנהלת המרכ 

 רשאית על פי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.  

 תשלומים: 

רוט  בחוגים מסוימים יידרש תשלום נוסף פי )מלבד חודש אוגוסט(  וכולל את חודשי הקיץ, חודשימחיר החוג הינו 

 לחודש בגין החודש הנוכחי באופן אוטומטי.  11הגביה מתבצעת בכל  .יימסר עם ההרשמה

ככלל תשלום שאינו במסגרת אתר התשלומים של החברה יתבצע אך ורק במשרדי החברה מידעטק )החברה 

 (.3שלוחה  0733-326-960למרכזים קהילתיים נהריה, רחוב דרך העצמאות, פינת הר תבור, נהריה ואו בטלפון 
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 .מראשואמצעי תשלום  הרשמהההשתתפות בכל הפעילויות מותנית בהסדרת 

 במידה והילד יחליט לא להמשיך את החוג. ןראשון ייחשב לשיעור ניסיושיעור 

 לא יגבה תשלום בגין שיעור הניסיון. 

 

 הנחות: 

 באתר ורק לאחר מיכן ליצור קשר עם המשרד לעדכון ההנחה במערכת.  היש לבצע הרשמה מלא 
 ההנחות:  פירוטלהלן 

 מחיר מלא  -ילד / חוג ראשון במשפחה  
 10%הנחה  - משפחהילד / חוג שני ב

 20%הנחה  - משפחהילד / חוג שלישי ב
 
 

 
 ביטולים בהתאם לכללים הבאים:  

 או במייל שכתובתו דרך האתריטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב 

hugim@nahariya.matnasim.co.il ,.ביטול יכנס לתוקף בראשון לחודש העוקב 

, ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל / רכז המועדון  מדריךלא ייעשו ביטולים בטלפון או דרך 

 לא יגבו דמי ביטול. ולא יבוצע זיכוי רטרואקטיבי.  דבר

 משתתף לא יפוצה על הפסד חוג עקב פעילות בית ספרית או אחרת. שאינה ביטול יזום של המתנ"ס. 

 ל התושבים למאחל קיץ מהנה לכ נהריה-צוות המרכזים הקהילתיים
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