תקנון משפחות -תכנית 'שחק' מעודכן ל1.5.2020 -

 .1ידוע לי כי התכנית כוללת:
 6 מפגשים בין חונך מתכנית 'שחק' לנער בר המצווה
 בהזמנת התכנית ,יוצע לנער בר המצווה והוריו ,להשתתף בסיור ייעודי לתכנית 'שחק'
בירושלים .ההרשמה לסיור מתבצעת בנפרד ובתוספת תשלום של ( ₪ 120להורים ולנער).
בתיאום לתאריכים שיישלחו מראש .ההגעה באופן עצמאי לירושלים.
 ליווי הנער ביום בר המצווה -בתוספת תשלום של  ₪ 140ומותנה בתיאום מראש עם החונך.
אנו נעשה כל מאמץ על מנת ללוות אתכם ביום זה .עניין זה יתואם עם החונך במהלך
המפגש הראשון .אין אנו מתחייבים מראש לליווי ביום בר המצווה.
 במידה והעליה לתורה מתקיימת בכותל המערבי -יתואם למשפחה מדריך מטעם הקרן
למורשת הכותל (ללא עלות) .יש צורך בהרשמה מראש מול מוקד ההזמנות של הכותל
(.)*5958
 משך כל מפגש הינו בין שעה לשעה וחצי.
 המפגש הראשון הינו מפגש היכרות /ניסיון.
 המפגשים יתקיימו בבית המשפחה או במקום חלופי שיוסכם על שני צדדים.
 במידה ויחולו הגבלות מטעם משרד הבריאות -תינתן אפשרות ללמידה מקוונת מרחוק
בהתאם להנחיות.
 .2תוכן המפגשים יכלול:
 לימוד הנחת תפילין ומהותם.
 לימוד לקריאה בתורה לטקסים הנערכים בימי שני וחמישי (החלק הראשון של פרשת
השבוע)
 במידה והמשפחה מעוניינת לערוך טקס בשבת ולהרחיב את ההכנה לקריאה בתורה:
 החונך ישתדל ללמד את הנ"ל בתוך  6מפגשים כנזכר לעיל.
 במידה ותידרש הכנה נוספת ויהיה צורך בהוספת מפגשים ,הדבר ייעשה באופן הבא:
 הגשת בקשה להוספת מפגשים תיעשה דרך מוקד שחק בלבד(.)02-6421497
 אישור להוספת מפגשים יינתן ע"י מנהל התכנית או רכז/ת התחום הרלוונטי.
 האישור יינתן לאחר בחינת הצורך בהוספת מפגשים
 עלות כל מפגש נוסף –  .₪ 140הגביה תיעשה אך ורק דרך מוקד ההזמנות.

עלות התכנית:
תכנית 'שחק' הינה תכנית של הקרן למורשת הכותל המערבי ואינה למטרות רווח.
עלות התוכנית הינה .₪ 880
העלות כוללת 6 -מפגשים עם החונך ,זכאות לסיור ייעודי בירושלים (בתוספת תשלום) ,ליווי ביום בר
המצווה (בכותל או במקום אחר) -בהתאם לזמינות החונך כנזכר לעיל ,עזרים וחומרי הדרכה נלווים
לתהליך

חל איסור מוחלט על מתן או העברת כסף באופן ישיר לידי החונך בתכנית 'שחק'.
 .3גביית תשלום ותנאי ביטול:
 לצורך השלמת תהליך ההרשמה ,והבטחת ההשתתפות בתכנית תידרש/י למסור
פרטי אשראי.
 הפרטים יישמרו במערכת חוקית ומאובטחת.
 תהליך גביית התשלום ייעשה באופן הבא:
 עם סיום תהליך ההרשמה ייגבו  ₪ 50דמי רישום לתכנית (ינוכה מהסכום הכולל)
 לאחר סיום תהליך הלמידה יגבה התשלום.
 יש אפשרות לפרוס את התשלום עד  3תשלומים.
 קבלה על כל הסכום תישלח בדוא"ל לאחר סיום התשלום
 רישום אחים תאומים לתכנית -לימוד במפגש משותף של שני האחים -בתשלום
רגיל.
מדיניות ביטולים:




במידה והמשפחה בוחרת להפסיק מסיבה כזו או אחרת את השתתפותה בפרויקט עליהם
ליצור קשר עם מוקד 'שחק' ולהודיע על הפסקת התהליך
במידה והביטול נעשה לפני קיום המפגש השני -יוחזרו דמי הרישום ולא ייגבה תשלום נוסף
מעבר לכך
במידה והביטול נעשה מהמפגש השני ואילך -ייגבה תשלום יחסי (עלות התכנית חלקי 6
כפול מספר המפגשים שהתקיימו בפועל)

 .4זמני המפגשים:
 יש להקפיד לקיים את המפגשים במועד ובשעות שנקבעו יחד עם החונך
 כל שינוי ייעשה בתיאום מול החונך ,ובהתראה מוקדמת ככל הניתן על מנת למנוע אי נעימות.
 באם מתבצע שינוי במועד המפגש -על הצד המעוניין בשינוי (החונך או המשפחה) יש לתאם
מועד חלופי סמוך ככל הניתן.
מזל טוב ובהצלחה!

