
מקור: משרד

בע"מ לא"י  היהודית  הסוכנות  של  אתא  בקרית  ותרבות  חינוך  מוסדות  חברת 
04-8456722 פקס:   ,04-4856712 טל'  אתא,  קרית   ,710 ת.ד.   ,11 הפלמ"ח  רח' 

1. פרטי המשתתף
שם פרטי של המשתתף׃ שם משפחה של המשתתף׃ 

גן/ביה״ס תאריך לידה׃ (       /       /        )  גיל 
שם גן/ביה״ס בו לומד הילד השנה    

זכר/נקבה (סמן בעיגול) ת״ז של המשתתף׃ 

ת.ז.   שם האם׃  ת.ז.  שם האב׃ 

בימים׃ להורים גרושים/פרודים׃ הילד/ה בחזקת 

מיקוד כתובת׃ 

טלפון בבית׃ כתובת דוא״ל׃ 

2. נייד אבא׃ 1. נייד אמא׃  טלפון בעבודה׃ 

2. פרטי מיקום הצהרון

מעוניין בצהרון בגן-כיתה׃ גן      שם הגן                   כיתה      (סמן כיתה - א׳+ב׳ בלבד) שם ביה״ס
ידוע לי כי הרשמה לקייטנת הגנים תהיה בנפרד, על בסיס מקום פנוי ובמחיר מלא.

3. הצהרת בריאות ואישור תנאי הרשמה

ת״ז אנו הח״מ, 
                                  שם משפחה ושם פרטי של ההורה                                                                     של ההורה

לצהרון רשת המתנ״סים (להלן ”המתנ”ס”). מצהיר בחתימתי את רישום בני/בתי  א. 
מצהיר/ה כי ידוע לי כי אי מסירת כל הפרטים המדוייקים בעת ההרשמה, תסיר מהמתנ״ס או מי משולחיו כל אחריות שהיא.  ב. 

הצהרון מיועד- לגילאי 3-5 ולכיתות א׳-ב׳ (בהתאם). רישום לא מתאים יאלץ את המתנ״ס להוציא את הילד. ג. 
מצהיר כי על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי עליי לדווח למזכירות המתנ״ס מידית ובכתב. ד. 

מצהיר בחתימתי שידוע לי כי באחריותי להביא את הילד/ה ולקחתו/ה אל וממקום הצהרון (לא תהיינה הסעות!), וכי ידוע לי   ה. 
     כי המתנ״ס ו/או מי משלוחיו לא ישאו באחריות כלשהיא אם נשלחה הסעה אחרת (מונית, למשל) לקחת את המשתתף/ת.
ידוע לי כי למתנ״ס שמורה האפשרות להרחקת ילדים עם בעיות משמעת בכל שלב משלבי שנת הפעילות וכי, ללא קשר לבעיות  ו. 

     המשמעת, אשא בהוצאות לכל נזק רכוש אשר יגרם על ידי בני/ביתי.
ידוע לי כי אין להביא ילד חולה לגן ללא אישור רפואי. (במקרים של דלקות עיניים, שלשולים, הקאות, חום וכו׳...) ז. 

צוות הצהרון אינו אחראי למתן תרופות בשעות פעילות הצהרון. ח. 
מצורפים בזאת טפסי הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה וכן טופס הרשאה למי שלוקח ומי שמחזיר את הילד מהצהרון. ט. 

     (אין אפשרות לבן משפחה מתחת לגיל 12 לקחת או להביא את הילד/ה מהצהרון).
1. ידוע לי כי אם לבני/בתי מגבלת בריאות אנו מחוייבים במילוי טופס הצהרה על מגבלות רפואיות בצהרון/כתב הצהרה       

      והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות כמו כן להביא טופס מרופא. 
2. ידוע לי כי במקרה של מגבלה בריאותית של משתתף בצהרון, המתנ“ס לא יממן או יישא בהוצאות סייעת רפואית צמודה.  
ידוע לי כי הצהרון לא יפעל בערבי חג וימי שישי. בימי שביתה הצהרון יפעל אחה״צ בלבד. במסיבות חנוכה ובמסיבת סוף י. 

     השנה של הגנים לא תתקיים פעילות הצהרון. 
ידוע לי כי למתנ״ס שמורה הזכות לאיחוד או פיצול קבוצות על פי כמות הנרשמים ולפי שיקול דעתה. יא. 

ידוע לי כי שעות הפעילות בצהרון הגנים הוא 00׃00-17׃14, כיתות (א‘-ב‘)  בשעות 00׃45-17׃12 ובחופשות 00׃30-17׃7  יב. 

יג.   מצ״ב דמי הביטול במזומן ע״ס׃ 150 ₪ (סכום זה יקוזז מסה״כ התשלום השנתי במקרה של ההרשמה). במקרה של ביטול יגבה הסך 
      כדמי ביטול הרשמה. יש להשלים את ההרשמה לצהרונים עד 30 ליוני בכל שנה.

ידוע לי כי במידה ויפתח צהרון, במקום בו בקשתי את הרשמת בני/ביתי - או בצמוד לו ־ או אם ביטלתי את הרישום  יד. 
     בכל שלב שהוא - לא אוכל לקבל את דמי הביטול שלי חזרה. לחילופין, במידה והמתנ״ס לא יפתח צהרון במקום בו בקשתי או 

     בצמוד לו - יוחזרו דמי הביטול.
ידוע לי כי על פי המתווה החדש הפעילות בצהרון הגנים וכיתות א‘-ב‘ מונחת על ידי שני אנשי צוות. טו. 

תחילת פעילות הצהרון בשנה״ל התשפ״ב׃ לגני חובה וכיתות א׳, ב׳ - ב-1.9.21 או בכפוף להחלטת הממשלה, לילדי טרום חובה ביום  טז. 
      ראשון הראשון מתאריך פתיחת שנת הלימודים. סיום הפעילות 30.6.22, לא תתאפשר הרשמה לתקופה קצרה מזו.

אני מאשר/ת ומסכים/ה לקבל הודעות מסרונים (SMS) עבור פעילות הצהרון/הקייטנה ופעילויות נוספות של המתנ״ס. יז. 
על מנת למנוע מצב של תפיסת מסגרת אשראי - החל מתקופת ההרשמה ועד תחילת פעילות הצהרון - אני מצהיר בזאת כי ידוע יח. 
     לי שכרטיס האשראי שלי שפרטיו מצורפים בזאת יחוייב בסכום המצויין ועל פי פריסת התשלומים החל מראשית אוגוסט בכל  

     שנה עבור שנה“ל העוקבת. קבלה עבור החיוב תשלח אחר החיוב בפועל. 
מצהיר בזאת כי קראתי את תנאי ההרשמה ונוהלי הביטול - בגב טופס רישום זה - ומאשר בחתימתי את הסכמתי    יט. 

      המוחלטת לאמור בהם. כמו כן מצהיר בזאת כי קראתי את מתכונת פעילות הצהרונים בחופשות ומסכים לה.
* מחיר הצהרון לכיתות א’-ב’ יעודכן בהתאם לסבסוד המדינה, בכפוף לתקנון והחלטות משרד החינוך.

2021-2022 המתנ"סים  רשת  לצהרוני  הרשמה  ותנאי  רישום  טופס 

על החתום (ההורה)׃ תאריך׃ 

חתימה (הרושם/ת)׃ מס׳ קבלה׃  שם רושם/ת׃ 



עותק: ללקוח

בע"מ לא"י  היהודית  הסוכנות  של  אתא  בקרית  ותרבות  חינוך  מוסדות  חברת 
04-8456722 פקס:   ,04-4856712 טל'  אתא,  קרית   ,710 ת.ד.   ,11 הפלמ"ח  רח' 

1. פרטי המשתתף
שם פרטי של המשתתף׃ שם משפחה של המשתתף׃ 

גן/ביה״ס תאריך לידה׃ (       /       /        )  גיל 
שם גן/ביה״ס בו לומד הילד השנה    

זכר/נקבה (סמן בעיגול) ת״ז של המשתתף׃ 

ת.ז.   שם האם׃  ת.ז.  שם האב׃ 

בימים׃ להורים גרושים/פרודים׃ הילד/ה בחזקת 

מיקוד כתובת׃ 

טלפון בבית׃ כתובת דוא״ל׃ 

2. נייד אבא׃ 1. נייד אמא׃  טלפון בעבודה׃ 

2. פרטי מיקום הצהרון

מעוניין בצהרון בגן-כיתה׃ גן      שם הגן                   כיתה      (סמן כיתה - א׳+ב׳ בלבד) שם ביה״ס
ידוע לי כי הרשמה לקייטנת הגנים תהיה בנפרד, על בסיס מקום פנוי ובמחיר מלא.

3. הצהרת בריאות ואישור תנאי הרשמה

ת״ז אנו הח״מ, 
                                  שם משפחה ושם פרטי של ההורה                                                                     של ההורה

לצהרון רשת המתנ״סים (להלן ”המתנ”ס”). מצהיר בחתימתי את רישום בני/בתי  א. 
מצהיר/ה כי ידוע לי כי אי מסירת כל הפרטים המדוייקים בעת ההרשמה, תסיר מהמתנ״ס או מי משולחיו כל אחריות שהיא.  ב. 

הצהרון מיועד- לגילאי 3-5 ולכיתות א׳-ב׳ (בהתאם). רישום לא מתאים יאלץ את המתנ״ס להוציא את הילד. ג. 
מצהיר כי על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי עליי לדווח למזכירות המתנ״ס מידית ובכתב. ד. 

מצהיר בחתימתי שידוע לי כי באחריותי להביא את הילד/ה ולקחתו/ה אל וממקום הצהרון (לא תהיינה הסעות!), וכי ידוע לי   ה. 
     כי המתנ״ס ו/או מי משלוחיו לא ישאו באחריות כלשהיא אם נשלחה הסעה אחרת (מונית, למשל) לקחת את המשתתף/ת.
ידוע לי כי למתנ״ס שמורה האפשרות להרחקת ילדים עם בעיות משמעת בכל שלב משלבי שנת הפעילות וכי, ללא קשר לבעיות  ו. 

     המשמעת, אשא בהוצאות לכל נזק רכוש אשר יגרם על ידי בני/ביתי.
ידוע לי כי אין להביא ילד חולה לגן ללא אישור רפואי. (במקרים של דלקות עיניים, שלשולים, הקאות, חום וכו׳...) ז. 

צוות הצהרון אינו אחראי למתן תרופות בשעות פעילות הצהרון. ח. 
מצורפים בזאת טפסי הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה וכן טופס הרשאה למי שלוקח ומי שמחזיר את הילד מהצהרון. ט. 

     (אין אפשרות לבן משפחה מתחת לגיל 12 לקחת או להביא את הילד/ה מהצהרון).
1. ידוע לי כי אם לבני/בתי מגבלת בריאות אנו מחוייבים במילוי טופס הצהרה על מגבלות רפואיות בצהרון/כתב הצהרה       

      והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות כמו כן להביא טופס מרופא. 
2. ידוע לי כי במקרה של מגבלה בריאותית של משתתף בצהרון, המתנ“ס לא יממן או יישא בהוצאות סייעת רפואית צמודה.  
ידוע לי כי הצהרון לא יפעל בערבי חג וימי שישי. בימי שביתה הצהרון יפעל אחה״צ בלבד. במסיבות חנוכה ובמסיבת סוף י. 

     השנה של הגנים לא תתקיים פעילות הצהרון. 
ידוע לי כי למתנ״ס שמורה הזכות לאיחוד או פיצול קבוצות על פי כמות הנרשמים ולפי שיקול דעתה. יא. 

ידוע לי כי שעות הפעילות בצהרון הגנים הוא 00׃00-17׃14, כיתות (א‘-ב‘)  בשעות 00׃45-17׃12 ובחופשות 00׃30-17׃7  יב. 

יג.   מצ״ב דמי הביטול במזומן ע״ס׃ 150 ₪ (סכום זה יקוזז מסה״כ התשלום השנתי במקרה של ההרשמה). במקרה של ביטול יגבה הסך 
      כדמי ביטול הרשמה. יש להשלים את ההרשמה לצהרונים עד 30 ליוני בכל שנה.

ידוע לי כי במידה ויפתח צהרון, במקום בו בקשתי את הרשמת בני/ביתי - או בצמוד לו ־ או אם ביטלתי את הרישום  יד. 
     בכל שלב שהוא - לא אוכל לקבל את דמי הביטול שלי חזרה. לחילופין, במידה והמתנ״ס לא יפתח צהרון במקום בו בקשתי או 

     בצמוד לו - יוחזרו דמי הביטול.
ידוע לי כי על פי המתווה החדש הפעילות בצהרון הגנים וכיתות א‘-ב‘ מונחת על ידי שני אנשי צוות. טו. 

תחילת פעילות הצהרון בשנה״ל התשפ״ב׃ לגני חובה וכיתות א׳, ב׳ - ב-1.9.21 או בכפוף להחלטת הממשלה, לילדי טרום חובה ביום  טז. 
      ראשון הראשון מתאריך פתיחת שנת הלימודים. סיום הפעילות 30.6.22, לא תתאפשר הרשמה לתקופה קצרה מזו.

אני מאשר/ת ומסכים/ה לקבל הודעות מסרונים (SMS) עבור פעילות הצהרון/הקייטנה ופעילויות נוספות של המתנ״ס. יז. 
על מנת למנוע מצב של תפיסת מסגרת אשראי - החל מתקופת ההרשמה ועד תחילת פעילות הצהרון - אני מצהיר בזאת כי ידוע יח. 
     לי שכרטיס האשראי שלי שפרטיו מצורפים בזאת יחוייב בסכום המצויין ועל פי פריסת התשלומים החל מראשית אוגוסט בכל  

     שנה עבור שנה“ל העוקבת. קבלה עבור החיוב תשלח אחר החיוב בפועל. 
מצהיר בזאת כי קראתי את תנאי ההרשמה ונוהלי הביטול - בגב טופס רישום זה - ומאשר בחתימתי את הסכמתי    יט. 

      המוחלטת לאמור בהם. כמו כן מצהיר בזאת כי קראתי את מתכונת פעילות הצהרונים בחופשות ומסכים לה.
* מחיר הצהרון לכיתות א’-ב’ יעודכן בהתאם לסבסוד המדינה, בכפוף לתקנון והחלטות משרד החינוך.

2021-2022 המתנ"סים  רשת  לצהרוני  הרשמה  ותנאי  רישום  טופס 
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בע"מ לא"י  היהודית  הסוכנות  של  אתא  בקרית  ותרבות  חינוך  מוסדות  חברת 
04-8456722 פקס:   ,04-4856712 טל'  אתא,  קרית   ,710 ת.ד.   ,11 הפלמ"ח  רח' 

1. פרטי המשתתף
שם פרטי של המשתתף׃ שם משפחה של המשתתף׃ 

גן/ביה״ס תאריך לידה׃ (       /       /        )  גיל 
שם גן/ביה״ס בו לומד הילד השנה    

זכר/נקבה (סמן בעיגול) ת״ז של המשתתף׃ 

ת.ז.   שם האם׃  ת.ז.  שם האב׃ 

בימים׃ להורים גרושים/פרודים׃ הילד/ה בחזקת 

מיקוד כתובת׃ 

טלפון בבית׃ כתובת דוא״ל׃ 

2. נייד אבא׃ 1. נייד אמא׃  טלפון בעבודה׃ 

2. פרטי מיקום הצהרון

מעוניין בצהרון בגן-כיתה׃ גן      שם הגן                   כיתה      (סמן כיתה - א׳+ב׳ בלבד) שם ביה״ס
ידוע לי כי הרשמה לקייטנת הגנים תהיה בנפרד, על בסיס מקום פנוי ובמחיר מלא.

3. הצהרת בריאות ואישור תנאי הרשמה

ת״ז אנו הח״מ, 
                                  שם משפחה ושם פרטי של ההורה                                                                     של ההורה

לצהרון רשת המתנ״סים (להלן ”המתנ”ס”). מצהיר בחתימתי את רישום בני/בתי  א. 
מצהיר/ה כי ידוע לי כי אי מסירת כל הפרטים המדוייקים בעת ההרשמה, תסיר מהמתנ״ס או מי משולחיו כל אחריות שהיא.  ב. 

הצהרון מיועד- לגילאי 3-5 ולכיתות א׳-ב׳ (בהתאם). רישום לא מתאים יאלץ את המתנ״ס להוציא את הילד. ג. 
מצהיר כי על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי עליי לדווח למזכירות המתנ״ס מידית ובכתב. ד. 

מצהיר בחתימתי שידוע לי כי באחריותי להביא את הילד/ה ולקחתו/ה אל וממקום הצהרון (לא תהיינה הסעות!), וכי ידוע לי   ה. 
     כי המתנ״ס ו/או מי משלוחיו לא ישאו באחריות כלשהיא אם נשלחה הסעה אחרת (מונית, למשל) לקחת את המשתתף/ת.
ידוע לי כי למתנ״ס שמורה האפשרות להרחקת ילדים עם בעיות משמעת בכל שלב משלבי שנת הפעילות וכי, ללא קשר לבעיות  ו. 

     המשמעת, אשא בהוצאות לכל נזק רכוש אשר יגרם על ידי בני/ביתי.
ידוע לי כי אין להביא ילד חולה לגן ללא אישור רפואי. (במקרים של דלקות עיניים, שלשולים, הקאות, חום וכו׳...) ז. 

צוות הצהרון אינו אחראי למתן תרופות בשעות פעילות הצהרון. ח. 
מצורפים בזאת טפסי הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה וכן טופס הרשאה למי שלוקח ומי שמחזיר את הילד מהצהרון. ט. 

     (אין אפשרות לבן משפחה מתחת לגיל 12 לקחת או להביא את הילד/ה מהצהרון).
1. ידוע לי כי אם לבני/בתי מגבלת בריאות אנו מחוייבים במילוי טופס הצהרה על מגבלות רפואיות בצהרון/כתב הצהרה       

      והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות כמו כן להביא טופס מרופא. 
2. ידוע לי כי במקרה של מגבלה בריאותית של משתתף בצהרון, המתנ“ס לא יממן או יישא בהוצאות סייעת רפואית צמודה.  
ידוע לי כי הצהרון לא יפעל בערבי חג וימי שישי. בימי שביתה הצהרון יפעל אחה״צ בלבד. במסיבות חנוכה ובמסיבת סוף י. 

     השנה של הגנים לא תתקיים פעילות הצהרון. 
ידוע לי כי למתנ״ס שמורה הזכות לאיחוד או פיצול קבוצות על פי כמות הנרשמים ולפי שיקול דעתה. יא. 

ידוע לי כי שעות הפעילות בצהרון הגנים הוא 00׃00-17׃14, כיתות (א‘-ב‘)  בשעות 00׃45-17׃12 ובחופשות 00׃30-17׃7  יב. 

יג.   מצ״ב דמי הביטול במזומן ע״ס׃ 150 ₪ (סכום זה יקוזז מסה״כ התשלום השנתי במקרה של ההרשמה). במקרה של ביטול יגבה הסך 
      כדמי ביטול הרשמה. יש להשלים את ההרשמה לצהרונים עד 30 ליוני בכל שנה.

ידוע לי כי במידה ויפתח צהרון, במקום בו בקשתי את הרשמת בני/ביתי - או בצמוד לו ־ או אם ביטלתי את הרישום  יד. 
     בכל שלב שהוא - לא אוכל לקבל את דמי הביטול שלי חזרה. לחילופין, במידה והמתנ״ס לא יפתח צהרון במקום בו בקשתי או 

     בצמוד לו - יוחזרו דמי הביטול.
ידוע לי כי על פי המתווה החדש הפעילות בצהרון הגנים וכיתות א‘-ב‘ מונחת על ידי שני אנשי צוות. טו. 

תחילת פעילות הצהרון בשנה״ל התשפ״ב׃ לגני חובה וכיתות א׳, ב׳ - ב-1.9.21 או בכפוף להחלטת הממשלה, לילדי טרום חובה ביום  טז. 
      ראשון הראשון מתאריך פתיחת שנת הלימודים. סיום הפעילות 30.6.22, לא תתאפשר הרשמה לתקופה קצרה מזו.

אני מאשר/ת ומסכים/ה לקבל הודעות מסרונים (SMS) עבור פעילות הצהרון/הקייטנה ופעילויות נוספות של המתנ״ס. יז. 
על מנת למנוע מצב של תפיסת מסגרת אשראי - החל מתקופת ההרשמה ועד תחילת פעילות הצהרון - אני מצהיר בזאת כי ידוע יח. 
     לי שכרטיס האשראי שלי שפרטיו מצורפים בזאת יחוייב בסכום המצויין ועל פי פריסת התשלומים החל מראשית אוגוסט בכל  

     שנה עבור שנה“ל העוקבת. קבלה עבור החיוב תשלח אחר החיוב בפועל. 
מצהיר בזאת כי קראתי את תנאי ההרשמה ונוהלי הביטול - בגב טופס רישום זה - ומאשר בחתימתי את הסכמתי    יט. 

      המוחלטת לאמור בהם. כמו כן מצהיר בזאת כי קראתי את מתכונת פעילות הצהרונים בחופשות ומסכים לה.
* מחיר הצהרון לכיתות א’-ב’ יעודכן בהתאם לסבסוד המדינה, בכפוף לתקנון והחלטות משרד החינוך.
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עותק: הנהלת חשבונות 



שיבוץ ילד/ה בצהרון ייעשה על פי גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה ולפי שיקול דעת הגורמים האחראים. המתנ״ס רשאי לערוך שינויים במבנה הקבוצות, בהרכב הצוותים   .1	
 ובתוך מסגרות החינוך במתנ״ס ולפי העניין, ע״י איחודן/או פיצולן של קבוצות קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים לצהרון בתחילת שנת הלימודים ו/או עפ״י מספר 

הילדים המבקרים במהלך השנה.

למרות התחייבות המתנ״ס להפעיל את הצהרון במשך שנת הלימודים, יהיה המתנ״ס רשאי להחליט על ביטול הפעילות אם לא ירשמו לפחות 22 משתתפים. היה ומספרם   .2
יפחת במהלך השנה - או בעת פתיחת הצהרון - מתחת למספר הנ”ל יתווסף סך של 50 ש”ח לחודש עבור כל משתתף . למען הסר ספק – מינימום נרשמים לפתיחת 

הצהרון יעמוד על 22 ילדים. 

א. הפעילות תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים, קרי, במשך 10 חודשי פעילות מחודש ספטמבר ועד ליום 30 ליוני של השנה הקלנדרית שלאחר מכן, למעט אי-פעילות 	.3	
מסיבות שאינן תלויות במתנ״ס )מסיבות סיום,סגר, חג, למשל(. וכי מוסכם עלינו, כי גם במקרה של אי פעילות מסיבות שאינן תלויות במתנ״ס, נמשיך לשלם את שכר   

הלימוד כאמור בהסכם זה או על פי הנחיות הרשויות )לעניין הסגר(   
	ב. בכל מקרה שבו ייסגר הצהרון על פי צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכות )שביתה למשל(, המתנ”ס יפעיל את הצהרון בשעות הרגילות בלבד )היינו, משעה 13:30 

ועד לשעה 17:00( ובכל מקרה ־ לא בשעות הבוקר.   
ג.	הצהרון יפעל במתכונת מלאה החל מחודש ספטמבר על פי הפירוט בסעיף ט״ז בדף טופס הרישום ותנאי הרשמה. אם המתנ״ס לא יפתח את כיתת הצהרון תינתן  

להורים הודעה על כך עד תאריך 15.8 שלפני מועד הפתיחה )1.9(.  

מועדי ההרשמה לכיתת הצהרון נקבעים ע״י המתנ״ס ובתיאום עם עיריית קרית אתא.  .4

א. מתאריך	ראשון	לחודש	דצמבר	לא	יתקבלו	בקשות	ביטול	מכל	סיבה	שהיא	-	כמו	גם	בקשות	לשינויים	או	מעברים	מצהרון	לצהרון	-	ואנו	מסכימים,	כי	אם	תוגש	 	.5	
זה. בהסכם	 כאמור	 הלימודים	 שנת	 תקופת	 כל	 בגין	 הלימוד,	 שכר	 בתשלום	 ונחייב	 נמשיך	 הנ״ל,	 המועד	 לאחר	 ביטול	 בקשת	 		
	ב. בקשת	ביטול	שתוגש	לפני	התאריך	הנ״ל	)ראה	סעיף	א׳(		ועד	ל-	10	לחודש	תחייב	אותנו	בתשלום	שכר	לימוד	עבור	אותו	חודש.	בקשת	ביטול	שתוגש	לאחר	
הביטול. בקשת	 הוגשה	 שבו	 החודש	 לאחר	 הביטול,	 ובדמי	 העוקב	 החודש	 בעבור	 הלימוד	 שכר	 בתשלום	 אותנו	 תחייב	 לחודש	 ה-10	 		

		 	 ג.	בקשות	לביטולים	יוגשו	בהתראה	של	30	יום	מראש,	ויטופלו	רק	לאחר	מילוי	טופס	ביטול	מתאים	במזכירות	אגף	הצהרונים.
ד. ההרשמה	לאחר	תאריך	1.12.21	כפופה	לנוהל	החזר	כספי	על	פי	סעיף	5א’	האומר	כי	“	מתאריך	ראשון	לדצמבר	לא	יתקבלו	כל	בקשות	ביטול“.

ידוע לנו כי שעות הפעילות בצהרון גן הם: בימים א׳-ה׳ מהשעה 14:00 ועד השעה 17:00 ובכיתות )א׳-ב׳( בשעות 12:45 ועד לשעה 17:00. ידוע לנו כי לא תתקיים פעילות   .6
צהרונים בערבי שיש וחג. ובחופשות תתקיים פעילות הצהרונים בשעות 07:30 ועד לשעה 17:00. 

א. כל הגעה לאיסוף הילד/ה מהצהרון לאחר השעה הנקובה תחשב כאיחור. הורה שאיחר יגבה ממנו סכום של 15₪ לכל 15 דקות איחור. משך זמן האיחור   	.7
והתשלום בגינו, ירשם בפנקס האיחורים וסה״כ הסכום בגין האיחור, יצטרף לקרן הסכום למתנ״ס כשכר לימוד בגין אותו חודש.   

ב. במידה וההורה יוסיף לאחר או שאיחורו בלתי סביר, המתנ״ס שומר על זכותו להפסיק לאלתר את השתתפות בנו/בתו בפעילות הצהרון ולדווח למחלקה  
לשירותים חברתיים. במקרה זה, יחוייבו ההורים גם במלוא שכר הלימוד כאמור בהתחייבות.  

א. שכר הלימוד הינו שנתי וישולם החל מחודש ספטמבר באמצעות שקים דחויים או באמצעות כרטיסי אשראי בחלקים שווים. 	.8	
	ב.	ילד המתקבל לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש - יחויב מלוא שכר הלימוד עבור אותו חודש.

ג. ילד המתקבל לצהרון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש, יחוייב בתשלום של % 50 משכר הלימוד המלא באותו חודש.

אנו מסכימים כי אם לא נעמוד במלוא התשלומים או במי מהם, יהיה המתנ״ס רשאי להפסיק את השתתפות הילד/ה בפעילות הצהרון. השתתפות הילד/ה בפעילות תופסק   .9
כ-7 ימים לאחר שישלח לנו מכתב התראה מהמתנ״ס לכתובת שצויינה על ידנו בהתחייבות זו.

אנו מסכימים כי אי תשלום כלשהו, מהתשלומים המפורטים בהתחייבות זו, במלואו ו/או במועדו, יהווה הפרה יסודית של התחייבות זו. לאחר של 3 ימים. המתנ״ס יהיה   .10	
רשאי לנקוט בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החובות ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, בצרוף הפעלת מנגנוני ריבית והצמדה, כנהוג במתנ״ס ו/או על פי כל דין.

כל אורכה ו/או דחייה ו/או הימנעות מנקיטת אמצעים ו/או ויתור מצד המתנ״ס על תשלום כלשהו מהתשלומים, על פי התחייבות זו, לא ייחשב כוויתור של המתנ״ס של   .11
זכות מזכויותיו, על פי התחייבות זו ו/או על פי כל דין.

א. מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהו, על פי כתב החייבות שבסעיף ב’ להלן לבקשה זו, ישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית חודשית, בשיעור הריבית הנהוגה   	.12
בבנק לאומי וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי המתנ״ס על פי כל דין.   

ב.	בנוסף לאמור לעיל, יחויבו ההורים בתשלום כל הוצאות המתנ״ס, שיוצאו בהקשר לביטול שקים ו/או ביטול ההתחייבות כולל שכר טרחת עו״ד. 

אנו מצהירים כי הכתובת שצוינה על ידינו ככתובתו בהסכם זה היא כתובתנו וכי נודיע למתנ״ס בכתב מראש, על כל שינוי כתובת. משלוח כל הודעה לכתובת זו יחשב   .13
כאילו הגיע לכתובתו 72 שעות לאחר משלוח ההודעה בדואר רשום.

א. אנו מצהירים כי ניתן לנו זמן סביר לעיין בהתחייבות זו. על פי דרישתנו, הובהרו לנו סעיפים, באם שפת האם אינה עברית, הרי שהוסברו לנו על פי דרישתנו סעיפי   	.14
התחייבות בשפה המובנת לנו.    

	ב.		הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע למתנ״ס כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים, יחוייבו ההורים לשאת גם בתשלום ההוצאות משפט ושכר טרחת עו״ד, כפי שיפסקו.
	ג. המתנ״ס יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות באמצעות הוראת הקבע, או בכרטיס אשראי.

ד.  המתנ״ס יהיה רשאי להפסיק ביקור של ילד בצהרון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו וזאת לאחר מתן התראה בכתב של שלושה ימים מראש.

א. בכל מקרה של היעדרות הילד/ה מהצהרון ישולם מלוא שכר הלימוד בגין תקופת ההיעדרות וידוע לנו כי לא נקבל כל זיכוי/החזר. 	.15	
	ב. ידוע לנו כי במידה ויגרם נזק ברכוש כלשהוא ע״י בני/בתי אשא בכל הוצאות התשלום עבור תיקון הנזק שנגרם.

	ג. מודע בזאת להורים כי אם יוחלט ע״י המתנ״ס, לאחר התייעצות עם הממונה על הצהרונים מטעם המתנ”ס, כי מסיבה חברתית, משמעתית, בריאות או כל סיבה 
שהיא, שהילד/ה אינו מתאים למסגרת הצהרון, המתנ״ס שומר לעצמו את הזכות להוציא את הילד בהתראה של תוך ועד 7 ימים. במקרה האמור תופסק גביית    

שכר הלימוד בחודש שלאחר סיום התקופה הנקובה בהתראה, או הוצאת הילד בפועל מהצהרון לפי המאוחר מבין השניים.  

מודע בזאת להורים כי במהלך תקופת שנת הלימודים מתקיימת פעילות בצהרון בזמני החופשות המצויינים בלוח החופשות וכי מובהר בזאת להורים, כי תקופת הלימודים  	.16
מסתיימת על פי לוח חופשות ביום 30.6.

א. אנו מאשרים בחתימתנו כי היה והילד סובל ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהי אנו מתחייבים להמציא אישור רפואי המעיד על כך ולפעול על פיו וזאת   	.17
כתנאי לקבלת הילד לצהרון.               
ב. מודע בזאת להורים כי במידה ולא יפעלו עפ”י סעיף 17א. לעיל יגרמו להפסקת ביקורו של הילד בצהרון עד להמצאת אישור כאמור.     

ביקורו של הילד/ה בצהרון. לגרור הפסקת  עלול  בריאות הילד/ה  על  והמידע  ו/או לא שלם של טופס ההצהרה  ו/או מדויק  נכון  לא  מילוי  כי  להורים  	ג. מודע בזאת 
ד. מודע להורים כי במקרה של קבלת משתתף/ת לצהרון עם מגבלה רפואית המאפשרת את קבלתו ) למשל צליאק( , חלה עליהם חובה לדאוג לתרופות/לסעדים וכי אנו 

מתחייבים בחתימתנו להמציא אישור של רופא אלרגולוג וליידע את צוות המתנ”ס על כך. )ראה  סעיף ט' דף קדמי(   

א. ההורים מתחייבים כי לא ישלחו ילד/ה לא מרגיש/ה טוב, או חולה, סובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים )או מחלה אחרת( וכי החזרת הילד/ה לצהרון  	.18	
מותנית באישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול להיות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מייד עם    

הדרישה לאסוף ילד/ה שחולה ו/או לא מרגיש טוב.   
ב.	מודע בזאת להורים כי על פי הנחיית משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון ליתן אלא אקמול בלבד, בכפוף להסכמת והוראת ההורים וחתימתם על טופס  

המצהיר כי הילד/ה אינו/ה רגיש/ה לאקמול.   
ג.  כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה חולה בצהרון, יחולו על ההורים. אנו מתחייבים בחתימתנו להמציא אישור של אלרגולוג וליידע את צוות המתנ”ס על כך.

מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא, במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש טוב, חלה על ההורים בלבד.  .19

מוסכם כי במידה והילד/ה חולה, לא מרגיש טוב, או כל סיבה אחרת, שהצהרון יפנה טלפונית לאחד ממספרי הטלפון, שצויינו בשאלון ״פרטים למועמד״ וההורים   	.20
מתחייבים, להגיע מיידית ולאסוף את הילד/ה.

א. מודע בזאת להורים כי המתנ״ס ו/או העירייה ערכו ביטוח אחריות צד שלישי, בגין אחריות לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו בצהרון. 	.21	
ב.	במקרה של הובלת ילד משתתף/ת באמבולנס, חלה חובת התשלום על ההורים.

א. הבאת ילד/ה למבנה הצהרון ו/או ממנו, תיעשה ע״י ההורים או ע"י הורשה לכך ע"י הורים ובאחריותם המלאה תיעשה בהתאם. 	.22	
ב. יש לציין בטופס הולכת ילדים לצהרון את שמות המבוגרים, הרשאים להוציא הילד/ה מהצהרון. מסירת ילד/ה למי ששמו לא צוין בטופס הנ״ל תיאסר, למעט אם  

תינתן הודעה מראש על כך למנהלת הצהרון וכנגד הצגת תעודה מזהה.   
ג.  הוצאת ילד/ה להורים פרודים או גרושים תעשה	בהתאם להחלטת ביהמ״ש, או ביה״ד המוסמך, שתימסר בכתב למנהלת הצהרונים והגיל הרך.

א. ידוע לי כי הצטרפותי המאוחרת לצהרון הינה לתקופה של עד 30 ליוני בכל שנה, ו״במתכונת החגים״ ־ היא לתקופת החגים המאושרת מפעם לפעם ע״י   	.23
רשת המתנ״סים. בכל מקרה הצטרפות לקייטנה בחודש יולי במחיר המלא בלבד וכי הרשמתי המאוחרת אינה מקנה לי כל זכות השתתפות בקייטנת     

חודש יולי בצהרון בו רשום בני/בתי, אלא על בסיס מקום פנוי ובתשלום מלא כפי שמתפרסם ע”י המתנ”ס.   
ב. ידוע לי כי ההרשמה המאוחרת לצהרונים אינה מקנה לי כל זכות השתתפות בקייטנות חודש יולי המתקיימות בצהרון בו רשמתי את בני/בתי, אלה על פי  

בסיס מקום פנוי ובתשלום מלא, כפי המתפרסם מפעם לפעם ע״י המתנ״ס.  

24.   ידוע לי כי טופס )תנאים והרשמה( זה, מבטל כל טופס אחר וקודם שנחתם לפני כן.

*	עלות	הצהרון	לחודש	לכיתות	א‘-ב‘	יעודכן	בהתאם	לסבסוד	המדינה	בכפוף	לתקנון	והחלטות	משרד	החינוך.	העלות	בגנים	-	על	פי	החלטת	הנהלת	המתנ"ס.

תנאי תשלום והרשמה לצהרוני רשת המתנ"סים 


