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 בי"ס קרית יערים,  -ן "חטיבה צעירה" תנאי רישום והצהרת בריאות לצהרונהלים,  -כתב התחייבות

 (9102-9102לשנת תשע"ט )

 

מגוונים"(, לפי בקשתי, תמורת הסכמה של חברת מרכזים קהילתיים ברמת השרון בע"מ )חל"צ( )להלן: "רשת 

 __________ )להלן: צהרון(: בבית ספר: לקבל את בני/בתי למסגרת צהרון

 פרטי הילד/ה:

 שם משפחה שם פרטי מס' זהות של הילד/ה מין תאריך לידה כתה 

    ז נ  

 

 פרטי ההורים:

  שם פרטי מס' זהות כתובת טל' בית טל' נייד טל' עבודה

 הורה א'      

 מייל 

 הורה ב'      

 מייל 

 

 אני הח"מ _______________________, מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי ואני מתחייב/ת כדלקמן:

 נהלים

 . 13:61ה' מסיום הלימודים ועד השעה  –פעילות הצהרון היא בימים א'  .1

 לא תתאפשר השתתפות חלקית בצהרון. .2

ללא תוספת תשלום  13:11 - 10:11ה' בין השעות –יתקיימו בימים א' קייטנות בחופשות הלימודים .6

בתשלום תקיים תחודש יולי קייטנת  קיץ ב. יותר( )בכפוף ללוח חופשות שייתפרסם במועד מאוחר

כלולה בעלות הצהרון, כמו כן תתקיים קייטנה בחודש אוגוסט עליה ימסרו פרטים ואינו  נפרד

 בהמשך.

 . לאישור משרד החינוך ותנאי הרפורמהיופעלו הצהרונים בכפוף משרד החינוך,  שלבימי שביתה  .4

בהתאם  רשת מגוונים שומרת לעצמה את הזכות להוציא משתתף/ת מהצהרון במקרים חריגים .5

. הפסקת ההשתתפות תיעשה בהתראה של שבוע ימים מראש, לשיקול דעתה הבלעדי של מגוונים

ת מגוונים, המקרה חריג ביותר, ואז הפסקת ההשתתפות אלא אם כן, בשיקול בלעדי של הנהל

 תהיה מידית.

מגוונים שומרים לעצמם את הזכות לא לפתוח את הפעילות בצהרון ו/או קבוצת גיל מסוימת  .3

 . /או שיקול דעתה של מגוונים בהתאם להנחיות הרפורמה מיעוט משתתפים בצהרון, עקב

 61.5.2110 -ההרשמה לצהרונים תסגר ב .7
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 ***אין אפשרות לתשלום בכרטיסי אשראי דיינרס ואמריקן אקספרס***     רישוםתנאי 

, עבור 2112ביוני  20עד  2110בספטמבר  2 -עבור התקופה  חטיבה צעירהמחיר ההשתתפות בצהרון  .1

 לחודש ספטמבר עד יוני כולל(.₪  ₪265 ) 2651מים בשבוע, הסכום הכולל עומד על  י 5השתתפות של 

לחודש. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, ₪  265התשלומים יתבצעו בתשלומים חודשיים של  .2

 שפרטיו ימסרו במעמד הרישום או באמצעות צ'קים דחויים.

עד יוני  2117ידוע לי כי התשלום עבור שכ"ל יבוצע בכרטיס אשראי, מידי חודש, החל מחודש ספטמבר  .6

 צ'קים דחויים. 11 -תשלומים או ב 11 -, ב2110

 הנני מצהיר/ה, כי ידוע לי, שאם לא אשלם את התשלומים במועדם, תופסק השתתפות בני/בתי בצהרון. .4

בגין כל סכום שלא ישולם במועדו, אחוייב בתשלומי פיגורים )ריבית והפרשי הצמדה(. בגין כרטיס אשראי 

 שגוי תגבה עמלה ע"פ תעריפי הבנק/ חברת האשראי.

ה על ביטול השתתפות תתבצע בכתב בלבד למזכירות הצהרונים. בגין הודעה על ביטול ידוע לי, כי הודע .5

ההשתתפות יגבה תשלום של חודש עוקב נוסף לאחר החודש בו נמסרה ההודעה בכתב )לדוגמא: אם 

ההודעה בכתב נמסרה בכל אחד מימי חודש ינואר, יגבה  גם התשלום עבור חודש פברואר והילד רשאי 

 ת הצהרון עד סוף חודש פברואר(.להשתתף בפעילו

בנוסף לאמור לעיל, ידוע לי כי היעדרות ילדי מהצהרון מפאת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא, איננה  .3

 מזכה אותי בהחזר תשלומים וכן אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ומועדים.

"ט בגין השתתפות בני/ בתי אני מתחייב/ת לשלם לרשת מגוונים את התשלום השנתי לשנה"ל תשע .0

בצהרון ולהעביר בזמן ההרשמה פרטי כרטיס אשראי ממנו יחויב התשלום או לחלופין להפקיד צ'קים 

 דחויים לכל השנה. 

אני מסכים/ה, כי אי תשלום של תשלום כלשהו, מהתשלומים המפורטים בהתחייבות זו, במלואו או  .2

מקרה זה, רשת מגוונים תהיה רשאית, בנוסף להפסקת במועדו, יהווה הפרה יסודית של התחייבות זו. ב

ההשתתפות של בני/בתי בצהרון, לנקוט בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי 

מסולקת, בצירוף הפעלת מנגנוני ריבית והצמדה, כנהוג ברשת מגוונים ו/או על פי כל דין. בנוסף, במקרה 

תתפות של בני/בתי או מי מבני משפחתי בכל פעילות שהיא המתקיימת כזה רשת מגוונים לא תאפשר הש

 במסגרת רשת מגוונים עד לסילוק החוב.

 אני מתחייב/ת לעדכן בכל שינוי החל בפרטים לעיל. .11

 התחייבות זו סופית ומוחלטת, והריני מוותר/ת על כל התראה בכל הקשור בה. .11

בפרטי ההורים ו/או הילד/ה, שנמסרו במעמד על ההורים לעדכן את משרדי מגוונים בכל שינוי החל  .12

 הרישום.

 ההורה מצהיר כי קרא את תוכנו של ההסכם ומקבל את כל תנאיו .16
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 תאריך:                                          שם ההורה:                                       חתימת ההורה:               

 

           ______________           __________________               __________________ 
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 תשע"ט קרית יערים -בצהרון חטיבה צעירה הצהרת בריאות ופרסום 

 

 לבני/בתי:________________  בצהרון: ______________

 אני מצהיר/ה בזאת כי:

 בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בתוכנית צהרונים.לא ידוע לי על מגבלות  ]  [ 

יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות, המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בתוכנית  ]  [ 

 צהרונים כדלקמן:

יע למשרדי ] [     בני/בתי נזקק לסיוע רפואי/אישי בזמן הצהרון )במידה וילדך נזקק/ת לסיוע רפואי יש להג

 הצהרונים לחתימה על מסמך המסדיר את הנוהל בנושא(.

 _____________________________________________________  תיאור המגבלה:

      _______________________________________________________________ 

 

במידה יולים / פעילות אחרת. למרות המגבלה הנני  מאשר לבני/בתי להשתתף בפעילות גופנית / ט .1

אנא ציין באלו אינו יכול להשתתף:  ולא,

______________________________________________________________ 

 

 יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית ) אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכד'(. .2

  hadas@migvanim.com) )יש לספק למנהלנית הצהרונים אישור רפואי  מטעם רופא מומחה

 ( 035472594פקס 

 

 יש לציין שמות ופרטי התקשרות של שני מבוגרים הניתן לפנות אליהם בשעת חרום: .6

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 בני/בתי מקבל את הטיפול התרופתי כמפורט: .4

 

 התרופה:__________________________________________________סוג/ שם 

______________________________________________________________ 
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 תיאור אופן הטיפול:_______________________________________________ .5

 

 

 

ת זריקות, ערכת טיפול בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/עצמה בציוד הרפואי הבא )כגון משאף, ערכ .3

 וכו'(: 

______________________________________________________________ 

 

 מזון:

 ] [ לבני/בתי יש אלרגיה למזון, כמפורט:____________________________________

  hadas@migvanim.com) יש לספק למנהלנית תכנית יול"א אישור רפואי  מטעם רופא מומחה

 ( 035472594 פקס

  ההורה מאשר לצוות הבוקר ליידע את צוות הצהרון בכל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו

 היה מעורב בנם/בתם )חום, חבלה וכיו"ב( 

 

 הוא****** חל איסור מוחלט על מגוונים לתת לילדכם כל תרופה מכל סוג ש

 פירסום: 

הריני לאשר למגוונים לפרסם את תמונות בני/בתי באתר האינטרנט/ דף הפייסבוק  של מגוונים, ידוע לי כי  ]  [ 

 לא יעשה כל שימוש פירסומי אחר בתמונה.

 הריני לאשר למגוונים להשתמש בתמונות בני/בתי בפירסומי מגוונים. ]  [ 

 ני/בתי לכל שימוש שהוא.אינני מאשר/ת להשתמש בתמונות ב ]  [ 

              

 _____/_____/____שם ההורה ____________   חתימה ___________   תאריך 
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