
                                                                                                                                

 

 מסלול ללא קייטנת קיץ -בתי ספר -פלשנת תש"צהרונים ל טופס רישום
 הילד

 __/___/דה___ת. לי    נ  / ז  _________ מין :__________ שם פרטי:שם משפחה

 __________________          :______E.MAIL ___________________.:ת.ז

   0      -_____________:________ טלפון:כתובת:_____________ ת.ד

 ____________:שם האם:_________ טל' נייד

 _____________:__________ טל' נייד:שם האב

 

 נו" /"ניצנים" /"אור תורה" /"נוף ילדות"כיתה: א' /ב' /ג' /ד'  ביה"ס: "של

 
 ____________________________תאריך תחילת פעילות בצהרון:

 
 

 :  צהרוןהשתתפות ב מחיר
 התשלום השנתי עבור השתתפות בצהרון מחולק באופן הבא:

 ע"ח תשלום ראשון של חודש ספטמבר. 2019י נבה בחודש יוייג ₪ 300בסך  ראשוןתשלום . 1
 ₪(. 800)בסך   ה בחודש אוגוסט'בעבור יתרת תשלום ספטמבר ייגבום שני תשל . 2
 .מדי חודש בחודשוכ"א, ₪  1100תגבה בתשלומים חודשיים בסך  םסכויתרת ה. 3

ימים בשבוע מסיום שעת  5תשלום זה כולל השתתפות החל מחודש ספטמבר ועד חודש יוני 
 .ואינו כולל את קייטנת הקיץגים כולל את ימי חופשות הח, 17:00הלימודים ועד השעה 

 פרטי התשלום
 מזומן/ צ'ק

 . ויזה                         1כרטיס אשראי: 
 רט                 כא. ישר2                     
                      מאסטר כארד. 3                     

 ____________________שם בעל הכרטיס_______________ מס' כרטיס_____________
 ת.ז. ________________ תוקף הכרטיס__ /___

 
 לאשר בזה ניכוי הסכומים הנ"ל. חתימת בעל הכרטיס____________ הריני

 
 חתימה____________              ת.ז___________

 

 
 
במשלך הפעילות לא מאשר/ת כי בני / בתי יצולם במהלך , אני מאשרת/ת * 

   שהמתנ"ס ישתמש בתמונות לצרכיו.ומסכים בצהרון 
 _   חתימה ________

 
 
 

 לשימוש פנימי:
 

    הוקלד ע"י:        נתקבל ע"י: 

 



 הצהרת בריאות
 

מאת הורי הילד/ה צהרונים  –מונד  -_____  מתנ"ס תלאל צוות הצהרון _________
 _______________ ת.ז._________________.

 __ שם הרופא המטפל _________________חבר בקופת חולים ____________

 טלפון: __________________

 אני מצהיר כי :
 

לא ידוע לי על בעיה או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל בני / בתי  .1
 המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון.

חסות ו/או טיפול יש לבני/ בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התיי .2
 מיוחד במסגרת הצהרון :

 פרט ______________.  *.__ רגישות ו/או אלרגיה למזון, תרופות או לגורם אחר
 __ ליקוי שמיעה.

 __ ליקוי ראיה.
 __ התעלפויות / התכווצויות/ התקפי עצירת נשימה.
 __אחר. פרט_________________________.

 
את הבעיה הרפואית ואת אופן הטיפול בה עד ** יש להמציא אישור רפואי המציג 

יוכל הילד  לא. במידה ולא יינתן האישור למתנ"ס עד למועד זה, 15/08/19 -ה
 להגיע לצהרון החל מיום הלימודים הראשון.

 
ידוע לי כי המתנ"ס  מיוחדת" עקב רגישות , מנת אוכלדרש אספקת "י*במידה ות

 .לום חודשי נוסף תשיהיה רשאי לדרוש בעבור אספקת מנה זו , 
 

 יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית ואסטמה. סכרת נעורים. אפילפסיה וכדו' .3
 מצורף אישור רפואי שניתן על ידי _____________________________

יש לבני מגבלות רפואיות המונעות השתתפות מלאה או חלקית בפעילות הנדרשת  .4
 בצהרוני המתנ"ס ומטעמו כדלקמן :

 ת גופנית.__ פעילו
 __ טיולים

 __ פעילות אחרת.
תיאור המגבלה 

.________________________________________________ 
 

אני מתחייב/ת להודיע לצוות העובדות על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים  .5
 שיחולו במצבו הבריאותי של בני/בתי.

בו הבריאותי של בני/ בתי הנני מתחייב/ת להודיע למתנ"ס מיידית על כל שינוי במצ .6
ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם התגלותה. בכל מקרה של מגבלה 

ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד/ה עם 
 מסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור.ימגבלה רפואית שי

 

 
 

_______________  ________________  _______  __________
 חתימה              שם ההורים                תאריך

 



תאריך________             
     

 
 –בתי ספר  -"פהסכם להשתתפות בצהרונים בשנת הלימודים תש

 ללא קייטנת קיץ
 

 אני הח"מ______________ ת.ז__/__/__/__/__/__/__/__ 

 05__ -נייד____________________ טלפון כתובת:________________ 

 לידה: ___/____/____ :_______________ ת./ה רושם את שם הילד
 

 : מונד בתנאים הרשומים מטה -למסגרת צהרון המופעל ע"י מתנ"ס תל
 . חודשי פעילות1

שיפורסם               כפוף ללוח חופשות  30.6.2020 –ותסתיים  ב  1.9.2019ם שנת הפעילות תחל ביו
  בהמשך.

 שעות הפעילות. 2
 ג' (-) כיתות א' הצהרון יפעל במסגרת גני ט. ט. חובה עד חובה ובית ספר. 
  17:00ועד  (14:00 -, גן12:45 –)ביה"ס  משעת סיום הלימודיםהינה מסגרת של צהרון מלא  
 הצהרון יפעל בכל הימים בהם יפעלו גני הילדים במסגרת משרד החינוך. 
 הצהרון לא יפעל בימי ו' ערבי חג. 

  המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לסיים את יום פעילות הצהרון מוקדם מהרגיל ביום מסיבת
 סיום שנת הפעילות של הגנים.

 .לוח חופשות ופעילות יפורסם מייד עם פרסום לוח חופשות של משרד החינוך 

 ייטנת הקיץ )עלות קייטנת חודשי הפעילות בצהרון כוללים את חופשות החגים ולא את ק
 הקיץ הינה עלות נפרדת(.

 .הצהרון לא כולל הסעות במידת הצורך 

 .הצהרון לא כולל שמירה במידת הצורך 

  במקרה של שביתה במוסדות החינוך ביישוב, יעשה המתנ"ס מאמץ להפעיל את הצהרונים
 ₪. 110של משעות הבוקר, החל מהיום השלישי לשביתה. בעבור כל יום הפעלה יגבה סכום 

  על המאחרים יוטל תשלום   17:00ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 
     ההורים מסכימים שהמתנ"ס לא יהיה אחראי לילדים שיושארו במסגרת לאחר השעה  ,נוסף       
 הנקובה.      

 
 מסגרת הצהרון. 3

 עובדות . 2ילדים עם  35 עד מסגרת צהרון תמנה 
 יב למנות רכזת מטעמו, אשר תכשיר את העובדות, תפקח על עבודתן   המתנ"ס מתחי 

 .   למתנ"סיםבמסגרת הצהרונים ותדריך אותן מקצועית באופן שוטף, תוך ליווי החברה            
 הרכזת תקיים קשר עם ההורים לפי הצורך.           

 

 ארוחות. 4
 ארבע קלה.  הילדים ייהנו מארוחות צהרים בשרית, כשרה וארוחת   
    
 

 בריאות. 5
 על  ההורים לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על      
 מצבו הבריאותי. אין לשלוח לצהרון ילד חולה. או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת      
 לילד עצמו. לאחר   שלשולים או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או עיניים,    
 יש לצרף אישור רפואי המאשר חזרתו לפעילות סדירה. הוריו של ילד   -תקופת מחלה     
 המקבל תרופות יסדירו את מועדי קבלת התרופות שלא יחולו בשעות הפעילות של       
 ל הילד.בריאותו ש הצהרון. ההורים מתחייבים ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב   



 
 

 הסעות. 6
מיוחדים בהתאם לשיקול דעתו  םאלא במקריהסעות מגני הילדים אל הצהרונים ככלל לא יתקיימו 

. עבור הסעות אלו ייגבה מחיר נוסף על עלות בליווי מבוגר הסעות ינתנושל המרכז.  במקרים אלו י
 הצהרון הרגילה.

 רטי של עובדי המתנ"ס. הורה שילדו  במקרה חירום מסכימים ההורים כי ילד יוסע ברכב פ    
 כלול בסידורי ההסעות ואשר אינו מגיע לצהרון או יש שינוי במועד הגעתו הקבוע חייב       
 להודיע על כך אישית למסיע ולצוות הצהרון.    
 ילדים המגיעים בכוחות עצמם לצהרון: האחריות להגעתם חלה על ההורים.    

טניות בבית הספר, מעבר לשעות סיום הרגילות, האחריות על במידה וילדכם נשאר לשעות פר
 הגעתו לצהרון, חלה על ההורה בלבד.

 

 אופן התשלום .7
 התשלום השנתי עבור השתתפות בצהרון מחולק באופן הבא:

 ע"ח התשלום הראשון של חודש ספטמבר. 2019י נגבה בחודש יוי₪   300בסך  ראשוןתשלום  .1
 .31.5.19-במקרה של ביטול לאחר ה זוזינו ניתן לקיתשלום זה הנו תשלום חובה וא

. תשלום שני בעבור חודש ספטמבר ייגבה בחודש אוגוסט )בניכוי המקדמה ששולמה בחודש יוני(. 2
 .בחודש₪  1100בסך של יתרת התשלומים, יגבו מדי חודש  בין החודשים ספטמבר ועד יוני כולל, 

 

 .ביטול רישום לפני פתיחת שנת הפעילות .8
 .31.5.19ניתן לבטל את ההרשמה ללא כל התחייבות עד לתאריך 

 דמי ביטול.₪  300, כרוכה בתשלום של לאחר מועד זהבקשה לביטול הרשמה 
,כרוכה בתשלום עבור חודש  15.7.19מאוחר יותר מתאריך בקשה לביטול הרשמה שתתקבל 

 ספטמבר במלואו.
לרכזת הצהרונים.  לח בפקס או במיילבהודעה בכתב, אשר תשבקשות לביטול הרשמה יתקבלו 

 באחריות מבקש הבקשה לוודא קבלתה ע"י הרכזת.
 

 נוהל הפסקת פעילות.. 9

-ייגבה תשלום עד סוף החודש .הודעת ביטול שתתקבל מה -בחודש 20שתתקבל עד ההודעת ביטול 
פשרות א תינתן)שבועיים נוספים מהחודש הבא,   ייגבה תשלום עבור -בחודש ועד סוף החודש 21

 להשתתף בפעילות הצהרון עד תום מועד התשלום(
במקרה של מחלה  אאי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, אל

 .כפוף לאישור מנהל המתנ"ס ממושכת עם אישור רפואי
 לתשלום. 5%כל פיגור בתשלום יחויב בתוספת 

הפעיל את הצהרון במשך השנה כולה, יהיה ההורים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות המתנ"ס ל
 המתנ"ס רשאי להחליט על ביטול המסגרת או צמצום מסגרות :

 לא ירשמו ילדים במספר סביר המאפשר הפעלת המסגרת בתוכנית הרצויה.במידה ו. 1
 .יחולו שינויים בלתי צפויים במשק או בישוב או במספר הילדים המשתתפים בצהרון במידה ו. 2

יום מראש , ובמקרה זה יבוטלו כל  30תחייב המתנ"ס להודיע על הפסקת פעילות בכל מקרה מ
 התשלומים הנוגעים לתקופה.

ימצאו לא מתאימים יילדים אשר  להפסיק את פעילותם של המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות . 3
 מסיבה משמעתית או מכל סיבה אחרת.  למסגרת

 
 ני מקבל את כל תנאיו:הנני מצהיר כי קראתי את תוכנו של ההסכם וא

 
 שם מלא:_____________      __________ תאריך 
 
 
 
 


