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 אישור הורים והרשמה לחוג למשלמים בהמחאה/ מזומן 
 

 כדורסל / שחיה / סייף / התעמלות / כדורגל ענף  הספורט בו משתתף הילד  )הקף(  

 קבוצה  _____________________  מחיר: ________________

 מס' ת.ז  ההורה__________________

 ורה _____________________שם משפחה הורה ____________________    שם פרטי ה

 טלפון נייד ___________________

 כתובת דואר אלקטרוני הורה   ______________________________________________

 כתובת _____________________________________

 יישוב________________________

 

 בן/בת_________________שם משפחה של הבן/בת___________________ שם פרטי של ה

 מס' תעודת זהות של הבן/בת______________________ תאריך לידה בן/בת_____________

 שם בית הספר בו לומד/ת הבן/בת ________________________  כיתה_____   _ז  /   נ    מין 

 טלפון נייד של הבן/בת   ______________________

 

 _____________________2____________  שם פרטי הורה  ________ 2שם משפחה הורה 

 ___________________  2טלפון נייד 

 

 במידה וקיימת בעיה רפואית נא לפרט __________________________________________

____________________________________________________________________ 

 לות __________________________)נא לציין את שם הפעילות(מאשר/ת הרשמת בני/בתי לפעי

 ________כן / לא  __________מאשר/ת לפרסם באתר האינטרנט ובפייסבוק תמונה של בני/בתי 

 

 את הטופס יש למלא במלואו, בכתב ברור ולצרף לתשלום. אין להעביר תשלום למאמן.

 תשלום
 .הינו עבור שנת הפעילותלחוג המחיר 
 ם באמצעות כרטיס אשראי בהוראת קבע.התשלו

 .שיעור ניסיון הוא מפגש אחד בלבד ורק למשתתפים חדשים

 התשלום מראש לכל תקופת הפעילות. החיוב בפועל מתבצע מידי חודש.

 .המחיר כולל חופשות וחגים שנלקחו בחשבון בקביעת המחיר השנתי

 
 תשלום בצ'קים

 במקרה של בקשה למשיכת צ'ק )לצורך החלפת אמצעי תשלום/ביטול צ'ק יחזור מהבנק מכל סיבה שהיא אובמידה ו
 פעילות( עלויות טיפול בגביית הצ'קים יהיו על חשבון המשלם.

 לצ'ק₪  17 -משיכת צ'ק
 לצ'ק ₪  14 -החזרת צ'ק מכל סיבה

 
 ביטוח

 ינוך.הנמנים במערכת הח  -בכל הענפים בקבוצות תחרותיות להורי ספורטאים רשות הביטוח הינו תשלום
 ספורטאים שאינם נמנים במערכת החינוך מחויבים ביטוח בזמן התשלום. 

 ₪ 150עלות הביטוח: 
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 קורונה

 ימים עם הצגת אישור רפואי 3יינתן החזר על בידוד מעל  -בידוד

 במקרה של סגר לא יגבה תשלום אלא אם כן נקיים פעילות מותאמת הנחיות קורונה. -סגר
 
 

 מחלה/פציעה
 יינתן בהצגת אישור רפואי בלבד ומעל שבועיים היעדרות רצופה מפעילות. מחלה/ פציעהזיכוי בגין 

 *** אין החזר כספי בגין יציאה לחופשה במהלך שנת הפעילות.
 

 הפסקת פעילות

 katty@eyz.org.ilבמקרה של פרישה עליכם למלא טופס פרישה ולשלוח למחלקת ספורט בדוא"ל 

 או יולי תלוי בענף. יוניעונת הפעילות, לא יוחזר תשלום ויחויב עד סוף  פרישה לאחר חודש מרץבמקרה של 
 כספי הביטוח אינם מוחזרים.ש השוטף. לאחר קבלת הטופס יתבצע חיוב עד סוף החוד

 הפסקת פעילות מסיבה רפואית: יש להמציא אישור רפואי מתאים ובו טווח תאריכים בו הספורטאי לא השתתף.
 יתבצע חיוב עד סוף החודש השוטף. -הפסקת פעילות מכל סיבה אחרת 

 כים שלא ניתן להתאמן.למחלקת ספורט ובו כתוב טווח תארי יש לשלוח אישור רפואי במקרה של פציעה
 אין החזר כספי בגין יציאה לחופשה במהלך שנת הפעילות.

 

משתתפים אשר יפרשו  פרישה מחודש אפריל לא יקבל החזר עבור החודשים שנותרו.ניתן לפרוש עד סוף חודש מרץ.  
 החודש השוטף שבהם השתתפו, וישלמו על כל החודש בו פרשו במלואובמהלך העונה יחויבו בתשלום עבור 

 במקרה של פרישה לאחר חודש מרץ לא יוחזר תשלום ויחויב עד סוף יוני.

 הנחות
          בקשה להנחה ניתן להגיש לוועדת הנחות לאחר הסדרת תשלום מלא .

סה ותדפיס חשבון בנק של שלושה חודשים על המגיש לכתוב את סיבת הבקשה ולצרף תלושי שכר ו/או אישורי הכנ
 אישור גובה הכנסה ממנהל חשבונות. -אחרונים של שני בני הזוג. לעצמאים

 *** תינתן תמיכה ועזרה על פי מספר קריטריונים.
 תיבחן בקפידה על ידי וועדת ההנחות. *** כל בקשה לעזרה

 *** הנחות יינתנו לתושבי עמק יזרעאל בלבד.
 לנרשמים לשנת פעילות שלמה. *** הנחות יינתנו

  nirs@eyz.org.il  הספורטאת הבקשות יש להעביר במייל לניר שנער, מנהל מחלקת  ***
 

 הנחות אחים

 הנחת אחים מתייחסת למספר אחים שרשומים לפעילות ספורט בעמותת הספורט כחול לבן לא כולל  * 
 ת אימונים, רכישת ציוד, ביגוד וביטוח.קייטנות, מחנו  
 ההנחה תינתן רק לתושבי עמק יזרעאל* 
 ההנחה תינתן רק למבקשי הנחת אחים שימלאו ויגישו את הטופס הרלוונטי.* 

 * בכל מקרה ההנחות יוענקו מהתעריף הנמוך יותר.
 המבקשים הנחת אחים לא יכלו להגיש בקשה לועדת הנחות. – כפל הנחות* אין 

 מהילד השני ומהמחיר הזול מבין החוגים )ילד ראשון תשלום מלא(. 10%נתן הנחה של תי* 
  שחלפה * ההנחה תינתן רטרואקטיבית פעמיים בשנה )בתחילת חודש פברואר ובתחילת חודש יולי( עבור הפעילות * 
      ובתנאי שהילדים היו רשומים לפעילות בכל תקופה זו. במידה ואחד האחים פרש תינתן הנחה  
 חלקית, רק עבור החודשים בהם התאמן.  

 .חודשים 10* ההנחה תינתן אך ורק למי שמסדיר התשלום מראש לכל השנה לתקופה של 
 2021-22תוקף ההנחות הינו לשנת פעילות  * 
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 בו שימוש ועשיית המידע למסירת הסכמה ,בהרשמה מידע מסירת

 .באתר ללימודים ההרשמה במסגרת שמסרנו הפרטים נכונות את בזאת מאשרים אנו
   נמסר בין אם ,העמותה של המידע במאגר המצוי שהמידע לכך מסכימים ואנו לנו שידוע מאשרים . אנו1
  עם וקשר ישיר דיוור ,גבייה ענייני :להלן המפורטים השימוש ולסוגי למטרות נועד ,לאו אם ובין ידנו על   
  אנוש משאבי וניהול התלמידים והוריהם על מידע ניהול ,לתלמידים שירות מתן ,והוריהם התלמידים   
 .ושכר   
  ,ופרטים נוספים התלמיד של אישיים זיהוי פרטי לרבות ,ההרשמה בעת ידנו על שיימסרו הנתונים כל. 2
  בזאת ואנו מסכימים לנו ידוע .למסרם חוקית חובה עלינו שחלה ומבלי ובהסכמתנו מרצוננו נמסרים   
 . עבורה או מטעמה מי או/ו העמותה של המידע במאגרי יוחזק שהמידע   
  למועצה האזורית אלא העמותה של המידע במאגר המצוי המידע את תעביר לא העמותה כי לנו ידוע. 3

 .יזרעאל עמק    
 

 

 www.eyz.org.il פרטים נוספים באתר המועצה 

 

 

 מחלקת הספורט  -ניתן להעביר למועצה אזורית עמק יזרעאל במזומן תשלום 

 לקטי או לשלי בתאום מראש.  8:00-15:00ה'  –בימים א' 

 ניתן להביא למועצה אזורית  תשלום בצ'ק , לפקודת עמותת הספורט כחול לבן . 

 מחלקת הספורט  -עמק יזרעאל

 
 
 
 

 
     

_______________________________ ______________________________ 

 שם + שם משפחה חתימה

 

 

http://www.eyz.org.il/
http://www.eyz.org.il/

