
 

 

 

 

 

 רב שלום להורים

לבית הספר לכדורגל של הפועל נו מברכים אתכם על הצטרפותכם א
  .תקוה-פתח

בנוסף לפיתוח יכולות הכדורגל על ידי העונה,  האימונים במהלך
 ארגז כלים הכולל:בם כילדיייד את הצוות המקצועי, נצ

 .ערכים וכבוד 

 .השגיות ומצוינות 

 .שיח מכבד ומקרב 

  לקהילה.עזרה ותמיכה 

 .הסבר על בריאות ותזונה 

 

ווטסאפ או  טלפון בשיחת בכל שאלה אלינו במהלך העונה, ניתן לפנות
 במתחם אימונים. מראש לשיחהניתן לקבוע פגישה וכמו כן,  במייל

 053-9303568 -טלפון בית הספר לכדורגל

 academy@hapoelpt.com -מייל בית הספר לכדורגל

 

 

 

 

 



 -לכדורגללהלן תקנון בית הספר 

  

 הכניסה לקר הדשא לילדי בית הספר והצוות בלבד •

 .מהיציעורים מוזמנים לעודד ה

 

  :תקנון התנהגות

, אנו רואים בנושא אימוניםה הילדים במהלךנו נקפיד על התנהגות א •
 .בהתפתחות הילדים המשמעת דבר חשוב

יוזמן לשיחה עם הוריו ובמידת יחרוג מנהלי המשמעת אשר ילד כל • 
 .בית הספריורחק מאימוני הצורך, 

אלימות  - :הכולליםבית הספר  אין לעבור על נהלי המשמעת של• 
 .מאמניםאו צוות ה קבוצהכלפי ילדי הפיזית, מילולית 

שמע להנחיות והוראות בקשים להנחות את בנכם/בתכם להיאנו מ •
  .ים ומהניםמוצלח אימונים , על מנת שנוכל להפיק מקצועיצוות ה

 לאימון ולא לאחר.בזמן  שוב להגיע ח •

, נא לא ישי של הילדיםאחראית על הציוד האאין הנהלת בית הספר • 
 .לציידם בדברי יקרי ערך

 אסור. שימוש הילדים בטלפון סלולרי במהלך האימון*** 

  .יש להגיע לבית הספר לכדורגל בבגדי האימון בלבד 

 בתאום  בשעות הפעילות ובהתאם למערכת ייתכנו שינויים
 .מראש

  סאפ טוהודעות בוואנא לעקוב במדיה החברתית 
 .תקוה-פתח הפועל לכדורגל הספר בית בפייסבוק:

  על המתאמנים  בית הספר לכדורגלגבולות האחריות של מאמני
 היא במסגרת מתקני האימונים והמשחקים בלבד.

 לפני זמן סיום האימון בכדי להמתין לילד/ה  על ההורה להגיע
 ביציאה מהמגרש.

https://www.facebook.com/bshpt/


  את מתקן האימונים בטרם הסתיים האימון  יעזבואשר ילד/ה
 בלבד. ההוריםעושה זאת על אחריות 

  א יוכל אשר הוריו לא הסדירו את התשלומים באופן שוטף לילד
לקחת חלק באימונים ומשחקים. עם כל הצער הכרוך בדבר, 

 פעילותו תופסק לאלתר.
אנו פונים להורים ומבקשים לא להעמיד את הילדים ואת בית 

 .הספר לכדורגל  במצב של אי נעימות

 10יתבצע בחלוקה של עד בית הספר לכדורגל התשלום ל 
לכל חודש  1-15תשלומים בכרטיס אשראי או שיקים  בין 

 לפקודת "האחווה הכחולה" או במזומן.

 
 בלבד. 2009/01/-1/2/21ביטולים יתאפשרו בין התאריכים 

 הודעה על ביטול תתקבל בכתב בלבד.
בעבור החודשים המלאים שנותרו מיום רק החזרת כספים תהיה 

 לביטול)לא יוחזרו כספים בגין חלקיות חודשים.הגשת הבקשה 
  

אין החזר שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף, למעט 
היעדרויות מסיבות רפואיות, בצרוף אישור רפואי מתאים )שבועיים 

 לפחות(.

  תוחזר בית הספר לכדורגלשעת אימון שלא התקיימה ביוזמת ,
 .טורניריםבבאמצעות אימוני השלמה או 

  הכולל תיק,כדור,סט עם הציוד שהתקבליש להגיע לכל אימון 
  .קבוק מים אישינוסף עם באימון ובמדי 

 חורף. בחורף יש להגיע בטרינג
 

 התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.
 

 

 


