כתב התחייבות -נהלים ,תנאי רישום והצהרת בריאות לצהרוני "תכנית ניצנים" וכתות ג' בבתי הספר לשנת
תש"פ ()2019-2020
תמורת הסכמה של חברת מרכזים קהילתיים ברמת השרון בע"מ (חל"צ) (להלן" :רשת מגוונים") ,לפי בקשתי ,לקבל
את בני/בתי למסגרת צהרון בבית ספר( __________ :להלן :צהרון) כיתה________מס' __
פרטי הילד/ה:
שם משפחה

שם פרטי

מס' זהות של הילד/ה

מין
ז

תאריך לידה כתה
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
 .1צהרוני ניצנים הינם בהתאם לרפורמת הצהרונים ומחוייבת להנחיות הרפורמה ,כתות ג' אינם כלולים
במסגרת הרפורמה.
 .2פעילות הצהרון היא בימים א'  -ה' מסיום הלימודים ועד השעה  16:30ובתשלום מלא גם לילדים
שמשתתפים בפעילות רק בחלק מימות השבוע.
 .3במהלך השנה יתקיימו מספר ימי צהרון במתכונת יום קיטנה מלא (בחופשות מהלימודים) ,בין השעות
 16:30 - 08:00וזאת ללא תוספת תשלום (בכפוף ללוח חופשות שייתפרסם במועד מאוחר יותר)
 .4קייטנות חנוכה ,פסח (לרבות צהרון בימים אלה) וצהרון במהלך חודש יולי יתקיימו בהמשך לתכנית
"ניצנים בחופשה" בתשלום ובנפרד ואינם כלולים בתכנית הצהרונים.
הורים המעוניינים שילדיהם ישתתפו במסגרות אלו יירשמו מראש ובנפרד (לחצי יום או ליום מלא).
 .5לאחר סגירת מערכת הרישום האלקטרונית ,תיפתח רשימת המתנה על בסיס מקום פנוי וכל הקודם זוכה ,כאשר
מובהר מראש כי לא ניתן להבטיח מקום בכיתת האם של הילד.

 .6הורה שביצע הליך רישום באתר מגוונים ולא קיבל אישור על הרישום במייל חוזר ,חייב לוודא מול מזכירות
הרישום במגוונים ( )03-7600176 ,03-7600195אם הרישום נקלט ולהשלימו כאמור לעיל.
 .7בימי שביתה של משרד החינוך ,יופעלו הצהרונים בכפוף לאישור משרד החינוך ותנאי הרפורמה.
 .8רשת מגוונים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ,במקרים חריגים ,את ההשתתפות של תלמיד/ה
בצהרון ולאחר היוועצות עם גורמי מקצוע בעיריית רמת השרון .הפסקת ההשתתפות תיעשה בהתראה
של שבוע ימים מראש ,אלא אם כן ,בשיקול בלעדי של הנהלת מגוונים ,המקרה חריג ביותר ,ואז הפסקת
ההשתתפות תהיה מידית.
 .9מגוונים רשאית שלא לפתוח את הפעילות בצהרון ו/או בקבוצת גיל מסוימת בצהרון ,עקב מיעוט
נרשמים/משתתפים וזאת בהתאם להנחיות תכנית ניצנים של משרד החינוך ו/או שיקול דעתה של
מגוונים.
 .10הרישום לצהרונים ייסגר בתאריך  15/7בשעה .14.00
תנאי רישום

*** אין אפשרות לתשלום בכרטיסי אשראי דיינרס ואמריקן אקספרס***

 .1מחיר ההשתתפות בצהרון לילדי כיתות א-ב עבור התקופה  1 -בספטמבר  2019עד  30ביוני  ,2020הינו סה"כ
 ₪ 785( ₪ 7850לחודש עבור ספטמבר – יוני כולל).
 .2עלות צהרון תכנית ניצנים עשוי להשתנות בכפוף להחלטות משרד החינוך ורפורמת הצהרונים.
 .3מחיר ההשתתפות בצהרון ילדי כיתות ג עבור התקופה  1בספטמבר  2019עד  30ביוני  ,2020הינו סה"כ 9350
 ₪ 935( ₪לחודש ספטמבר עד יוני כולל).
 .4התשלומים יתבצעו בתשלומים חודשיים של  ₪ 785לכיתות א-ב לחודש ולכיתות ג'  ₪ 935לחודש .התשלום
יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ,שפרטיו ימסרו במעמד הרישום או באמצעות צ'קים דחויים.
 .5ידוע לי כי התשלום עבור שכ"ל יבוצע בכרטיס אשראי ,מידי חודש ,החל מחודש ספטמבר  2019עד יוני ,2020
ב 10 -תשלומים או ב 10 -צ'קים דחויים.
 .6הנני מצהיר/ה ,כי ידוע לי ,שאם לא אשלם את התשלומים במועדם ,תופסק השתתפות בני/בתי בצהרון.
בגין כל סכום שלא ישולם במועדו ,אחוייב בתשלומי פיגורים (ריבית והפרשי הצמדה) .בגין כרטיס אשראי שגוי
תגבה עמלה ע"פ תעריפי הבנק /חברת האשראי.
 .7במועד הרישום יגבה סכום של  ,₪ 150מקדמה אשר תקוזז מתשלום חודש ספסטמבר כלומר:
תשלום לכתות א'-ב' לחודש ספטמבר יהיה על סך .₪ 635
תשלום לכתות ג' לחודש ספטמבר יהיה על סך .₪ 785
 .8הנרשמים לאחר חודש ספטמבר ישלמו סכום של  ₪ 150בנוסף ,כתשלום חד פעמי לדוגמא:
תשלום לכתות א'-ב' לחודש אוקטובר יהיה על סך )785+150( ₪ 935
תשלום לכתות ג' לחודש אוקטובר יהיה על סך )935+150( ₪ 1085

 .9המבקשים להשתתף בצהרון אשר לא חוייבו בפועל עבור דמי המקדמה אינם נחשבים כמי שרשומים לפעילות.
 .10ביטולים :התוכנית הינה שנתית ופועלת לפי הנחיות משרד החינוך .לפיכך ביטולים מכל סיבה שהיא יחוייבו בגין
החודש בו ניתנה ההודעה ובגין החודש העוקב .לדוגמא :בקשה לביטול שתועבר ב 2.10.19 -החיוב בפועל יהיה עד
סוף חודש נובמבר.
 .11בנוסף לאמור לעיל ,ידוע לי כי היעדרות ילדי מהצהרון מפאת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא ,איננה מזכה
אותי בהחזר תשלומים וכן אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.
 .12אני מתחייב/ת לשלם לרשת מגוונים את התשלום השנתי לשנה"ל תש"פ בגין השתתפות בני /בתי בצהרון
ולהעביר בזמן ההרשמה פרטי כרטיס אשראי ממנו יחויב התשלום או לחלופין להפקיד צ'קים דחויים לכל השנה.
 .13אני מסכים/ה ,כי אי תשלום של תשלום כלשהו ,מהתשלומים המפורטים בהתחייבות זו ,במלואו או במועדו ,יהווה
הפרה יסודית של התחייבות זו .במקרה זה ,רשת מגוונים תהיה רשאית ,בנוסף להפסקת ההשתתפות של בני/בתי
בצהרון ,לנקוט הליכים משפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת ,בצירוף הפעלת מנגנוני ריבית
והצמדה ,כנהוג ברשת מגוונים ו/או על פי כל דין .בנוסף ,במקרה כזה רשת מגוונים לא תאפשר השתתפות של
בני/בתי או מי מבני משפחתי בכל פעילות שהיא המתקיימת במסגרת רשת מגוונים עד לסילוק החוב.
 .14התחייבות זו סופית ומוחלטת ,והריני מוותר/ת על כל התראה בכל הקשור בה.
 .15על ההורים לעדכן את משרדי מגוונים בכל שינוי החל בפרטי ההורים ו/או הילד/ה ,שנמסרו במעמד הרישום.
 .16ההורה מצהיר כי קרא את תוכנו של ההסכם ומקבל את כל תנאיו.
תאריך:
______________
תאריך:
______________

שם ההורה:
__________________
שם ההורה:
__________________

חתימת ההורה:
__________________
חתימת ההורה:
__________________

הצהרת בריאות ופרסום בצהרוני בתי ספר תש"פ
לבני/בתי ________________:בצהרון______________ :
אני מצהיר/ה בזאת כי:
[ ] לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בתוכנית צהרונים.
[ ] יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות ,המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בתוכנית צהרונים
כדלקמן:
[]

בני/בתי נזקק לסיוע רפואי/אישי בזמן הצהרון (במידה וילדך נזקק/ת לסיוע רפואי יש להגיע למשרדי
הצהרונים לחתימה על מסמך המסדיר את הנוהל בנושא).
תיאור המגבלה_____________________________________________________ :
_______________________________________________________________

 .1למרות המגבלה הנני מאשר לבני/בתי להשתתף בפעילות גופנית  /טיולים  /פעילות אחרת .במידה ולא ,אנא
ציין באלו אינו יכול להשתתף:
______________________________________________________________
 .2יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית ( אסטמה ,סוכרת נעורים ,אפילפסיה וכד').
(יש לספק למנהלנית הצהרונים אישור רפואי מטעם רופא מומחה )zaharon@migvanim.com
 .3יש לציין שמות ופרטי התקשרות של שני מבוגרים הניתן לפנות אליהם בשעת חרום:
___________________________________________
___________________________________________
 .4בני/בתי מקבל את הטיפול התרופתי כמפורט:
סוג /שם התרופה__________________________________________________:
______________________________________________________________
 .5תיאור אופן הטיפול_______________________________________________:

 .6בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו /עצמה בציוד הרפואי הבא (כגון משאף ,ערכת זריקות ,ערכת טיפול וכו'):
______________________________________________________________
מזון:
[ ] לבני/בתי יש אלרגיה למזון ,כמפורט____________________________________:
(יש לספק למנהלנית הצהרונים אישור רפואי מטעם רופא מומחה shanic@migvanim.com



ההורה מאשר לצוות הבוקר ליידע את צוות הצהרון בכל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה
מעורב בנם/בתם (חום ,חבלה וכיו"ב)

*** חל איסור מוחלט על מגוונים לתת לילדכם כל תרופה מכל סוג שהוא***
פרסום:
[ ] הריני לאשר למגוונים לפרסם את תמונות בני/בתי באתר האינטרנט /דף הפייסבוק של מגוונים ,ידוע לי כי לא
יעשה כל שימוש פרסומי אחר בתמונה.
[ ] הריני לאשר למגוונים להשתמש בתמונות בני/בתי בפרסומי מגוונים.
[ ] אינני מאשר/ת להשתמש בתמונות בני/בתי לכל שימוש שהוא.
שם ההורה ____________ חתימה ___________ תאריך _________/_____/

