
 

 

  
 28/03/18-22 – בית ספר של החגים                                  

 
 __________ כיתה:    _________: ביה"ס

 
 ניתן לשלם בתשלום אחד בלבד.*            בהמחאות תשלום                מזומןתשלום ב  

 

 .₪ 150 סה"כ לתשלום:

 

 

 צהרת בריאות:ה

 

נני מצהיר כי לבני/בתי אין מגבלות רפואיות ומסוגל/ת לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה ה 

  לדווח בהקדם האפשרי.מגבלה רפואית אני מתחייב  ותהיה

 

נני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המדווחות הרשום מעלה מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום ה 

 .הפעילות

 

 _____________________                  הערות בריאות: _________________________________

_________________________                _________________________________________ 

 __________________________________________________________________________                                                                                                                                                     

 

 

 ראייה באנו על החתום:ול

 

 ____________                ____________            ___________         ____________ 

 שם ומשפחה                         תעודת זהות                       חתימה                         תאריך   

 

 

 

 שם המשתתף :
 
 

 מין :   זכר / נקבה :ת.ז.  המשתתף :כיתה

 כתובת :
 

 טלפון:
 

 תאריך לידה :

 :2טלפון נייד הורה  טלפון נייד הורה:
 
 

 שם האב / אם :             
 

 ת.ז. הורה :  

 שם , קרבה וטלפון :  –למקרה חרום 

 

 

 מייל: _____________________________@________________ -כתובת אי

 __________________________פייסבוק:   



 

 

 בית הספר של החגים תקנון                                           
 

בשנת  פסח' -את 'ביה"ס של החגיםפורט ונופש תנהל ס רחובות לתרבות,החברה העירונית  .1

 ח.הלימודים תשע"

 םימי 5סה"כ:  שישי( )ללא יום 22-28/3/18תאריכים ב ד-ההפעילות תתקיים בימים  .2

 .7:30-13:00בין השעות  

 .אנשי צוות בכיתה( 2) ימי פעילות 5עבור ₪  150 הכל סךליום למשתתף. ₪  30התשלום הינו:  .3

 .ל בסיס מקום פנויההרשמה ע לרישום חלקי.אפשרות אין 

יש להוריד או מזומן  המחאהלתשלום ב. ובתשלום אחדיתבצע בכרטיס אשראי  באתר התשלום .4

 הצהרון בבית הספר.ולהעבירם לרכזת  הרשמה מהאתר טופסולצרף 

 .על ההורה לשלוח ארוחה עפ"י הנחיות בתי הספר בשגרה ,ארוחת בוקרכולל  אינותשלום ה .5

 .עילות מותנית במספר מינימלי של משתתפים , בהתאם להחלטת החברהפתיחת הפ .6

 .דעתה לשנות את לוח הפעילותשיקול תהיה רשאית על פי החברה הנהלת  .7

 , לא תתקיים הרשמה מעבר למועד זה.15/03/18 ניתן להירשם עד .8

ום בית הספר של עם סיימשיכו את יום הפעילות ני בית הספר של החברה העירונית תלמידי צהרו .9

ארוחת להם תוגש ו פי תכנית העשרה מותאמת-יפעלו על ,17:00שעה לועד  13:00החגים בשעה 

 .צהריים חמה

להשאיר את מעוניינים ו בית הספר של החברה העירוניתלצהרוני רשומים  אינםשילדיהם ורים ה .10

₪  220 סך הכל, למשתתף ליום₪  44 הינה העלות 13:00-17:00לצהרון בין השעות  ילדיהם

 .פעילויות וארוחת צהריים חמההכוללים  ,ימי צהרון 5עבור 

ימים ארוכים  14עבור מראש שילמו ני בית הספר של החברה העירונית צהרוללדים הרשומים י .11

, ההפרש בית הספר של החגיםלרשומים אוטומטית הינם  ולכן חופשות משרד החינוךבמהלך 

-16:00ימי הפעילות )  5-בכל יום בהכספי בגין ההחזר של משרד החינוך, יוחזר כשעה נוספת 

 ( ובפעילויות נוספות עבור ילדי הצהרונים באישור ובתאום הנהגת ההורים העירונית.17:00

ימים  14שילמו מראש עבור , ני בית הספר של החברה העירוניתצהרולילדים הרשומים ורים לה .12

הינם להשתתף בבית הספר של החגים,  ואינם מעונייניםמשרד החינוך,  ארוכים במהלך חופשות

שרדי מלמראש  ההחזר מותנה בהודעה₪(.  180ליום )ובסך הכל ₪  36זכאים להחזר בסך 

לאחר הורה שיודיע  .03/18/08עד לתאריך  zaharonim@ironitr.co.ilדוא"ל הצהרונים ב

 .זיכויתאריך זה לא יהיה זכאי ל

 

 : החזר כספי

סכום –ני בית הספר של החברה העירונית צהרואשראי עבור ס כרטיורים אשר שילמו בה .א

 הזיכוי יופחת מסכום החיוב בחודש הבא.

 .המחאהיקבלו את סכום הזיכוי בסוף חודש אפריל ב–הורים אשר שילמו בצ'קים או מזומן .ב

 

בכל מקרה של התנהגות אלימה  בקייטנה,לטובת כלל התלמידים התנהגות חריגה ו/או אלימה:  .13

ברה העירונית הזכות , תהיה לחאו צוות העובדים ו/או כל התנהגות חריגה הקייטנהכלפי ילדי 

 .ההחזר יהיה יחסיבנסיבות אלו  .בקייטנה לבטל את השתתפותו

 או נזק שייגרמו לפרטי ציוד אישיים./ין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן וא .14

 בריאות.והצהרת  , חתימהבכפוף לתקנון ההרשמהפעילות ההשתתפות ב .15

 

 :איסוף התלמיד

ההורה מתחייב להגיע בזמן לקחת את הילד מהצהרון. אי הגעה בזמן תגרור חיוב בתשלום  .א

 עה איחור.בגין כל רבע ש₪,  50של 

בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את האיסוף ייעשה ע"י ההורים בלבד.  .ב

 .הקייטנהיר לרכזת ולהעבילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, 

mailto:zaharonim@ironitr.co.il


 

 

איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית  .ג

משפט בדבר סדרי ראייה ו/או הצהרת הורים בכתב, אותה יש למסור 

 לחברה העירונית מראש וכנגד חתימת שני ההורים ע"ג הטופס.

 

 .ימי הפעילות 5במהלך  ה סייעת רפואית צמודה בשגרה, הסייעת תלווה את הילד/ויש לילדמידה ב .16

על מחלה כרונית כלשהי ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו פעילות על ההורה לדווח לצוות ה .17

ל הבריאותי. אין לשלוח ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים או כ

 מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו.

לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו לפעילות סדירה. על ההורה ליידע 

 על כל שינוי משמעותי במצב בריאותי של הילד.הצוות את 

 

 פרסום:

או /שונים תמונות שלו ות מאשר לחברה העירונית להציג באמצעי תקשורת ופרסומים /משתתףה .א

 בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.

או הודעות שוטפות של /המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו .ב

 החברה העירונית.

 

 ט.ל.ח *לחברה העירונית שמורה הזכות לשינויים. 

 

 מאשר שקראתי את המסמך והנני מסכים לתוכנו:

 

 

 תאריך                         ימהחת                      תעודת זהות                      שם משפחה

 

______________        ____________            ___________             ____________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


