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 ב'  קייטנת קיץ מחזור –הרשמה הסכם 
 25/7-/85 :תאריכים

 
 
 
 
 
 

 שם המשתתף :
 
 

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

 כתובת : 
 

 טלפון:
 

 תאריך לידה : 

 :2ורה  ה  ידטלפון ני טלפון נייד הורה: 
 
 

 שם האב / אם :              
 

 ת.ז. הורה :   

 

 ___________________________@________________  __  מייל:-י כתובת א

 
 
 
 

 ₪  600 -08:00-13:00בין השעות   בוקר -קיץ קייטנת               
 

פעלו עפ"י  אשר י 13:00-16:30עות בין השג -את" לכיתות "החברה העירוניעלו צהרונים של לאחר קייטנת הבוקר יופ*
 ים חמה.צהר הן ארוחתתכנית העשרה מותאמת ותוגש ב

 
 ₪  500 –ג -"ס של החופש הגדול" כיתות א"ביהצהרון לילדי קייטנת               

 
 
 
 

 :אופן התשלום       

                                                              בות" ית רחווניר" החברה העיש להכין ההמחאות לפקודת ( בלבד לומיםתש  2-) בתשלום בהמחאות     
 בכל חודש. 1/5/10 -כים קבועים לאריתב

 תשלום במזומן            
            
           

                         
 
 
 

          , רחובות 8ביאים כתובת: הנבצהרונים מן ניתן למסור למשרדי ההמזו/+ ההמחאות את טופס הרישום
 08-6320415טל' 

 
 ייה באנו על החתום: ולרא

 
 

__________ ____               _____________                  ______________          _____________ 
 ה                            תאריך חתימ                            ת"ז                פחה                         מששם ו               

 
 
 
 
 

 

  

 מעלות משולם 

 ניצני המדע

 

 ויצמן

 נבון

 

 ןרמו
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 הצהרת בריאות 
 
  

 , לכבוד החברה העירונית רחובות 

 ___ ת.ז. _____________ ה _______________ מאת הורי התלמיד/  

 ת בצהרון הנמצא בבית הספר _____________ שברחובות. \המשתתף 

 . חבר בקופת חולים___________ 

  

 אני מצהיר כי: 

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

                                                            יש לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד  □
 במסגרת הצהרון:    

 

 ______________________ :רגישות ו/או אלרגיה למזון, תרופות או לכל גורם אחר. פרט □

 יעה ליקוי שמ  □

 ליקוי ראייה  □

 התעלפויות/התכווצויות/התקפי עצירת נשימה  □

 פרט_____________________ אחר.  □

 

    סכרת נעורים, אפילפסיה וכדו'. מצ"ב יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית כגון: אסטמה,  □

 אישור רפואי שניתן ע"י _____________________.             

   פות מלאה או חלקית בפעילות המתקיימת פואיות המונעות השתתיש לבני/בתי מגבלה ר □
 ומטעמו כדלקמן:  בצהרון    

 פעילות גופנית  □

 טיולים  □
 פעילות אחרת  □

 _______________________ __________________ תיאור מגבלה ______ □
 
 

  יאותי של בני/בתיהנני מתחייב/ת להודיע לחברה העירונית באופן מיידי על כל שינוי במצב הבר  □
 ולהמציא אישור רפואי. 

 

 
  

                _________________                ____________________         __________________ 
                              תימה ח                         תאריך                            שם ומשפחה                                                      

 
 
 

 

 

mailto:zaharonim@ironitr.co.il


 

 

 

 08-6486809פקס:  08-6320415   76112רחובות  1341ת.ד. 

   haronim@ironitr.co.ilza   ח.ל.צ.       514646124ח.פ. 

 

 

 

 נספח לטופס הרשמה 

           בתאריכיםהספר   יבשטח בת ג'-לילדי כיתות א' קייטנת מחזור ב'את   תפעילהחברה העירונית  .1
   וחת בוקר.ל אר כול ואינו ₪  600התשלום הינו   .8:00-13:00בין השעות  25/7-5/8/21

 ים חמה. חת צהרילול ארוויכג  -לכיתות א 13:00-16:30בין השעות   היהי קיץ רון צה .2
 . ₪ 500 :הינהעלות ה

 פנוי בלבד.  יתבצע על בסיס מקוםשום  זה הרי ר תאריךאחל .15/07/21  אריךלת תבצע עד הרישום י .3

 . אפשרות לרישום חלקי אין -התקופה   ל לכ ההרשמה והתשלום הינם  .4

ות נרשמים בהתאם לכמ . החברה תפתח כיתותאיש צוות אחדים ותלמיד   34 כיתה תכלול עד .5
 מינימלית. 

 ם. ילדי 22ילות זו הינו פעים לפתיחת  מום נרשמ נימי .6

במקרה של   ת הפעילותאלהפסיק  /דעתה לשנות קולת על פי שי איה רשתהי העירונית הנהלת החברה .7
 יבה המהווה כוח עליון. חירום או מכל סשעת 

ימי הפעילות    ה תחזיר אתה מכוח עליון, החברר נכפה כתוצאר אשג ה לסאהורבמידה ותתקבל   .א
או תזכה את הלקוח החל מהיום הראשון לסגר )בהתאם  \הפעילות החסרים וימי  ללקוח ע"פ 

 דעתה( .  שיקול ל
 ה משפחתית. ה או חופשע ילרבות, נס אחרתיבה  אין החזרים בגין היעדרות מכל ס .ב

עובדים תהיה  ה בפעילות או/ וצוות כלפי ילדים  אחרים  ימהת חריגה ו/או אלהגוהתנבמקרים של  .8
   באופן יחסי., בכפוף להחזר תשלום ילותע פב השתתפותו  ת לבטל אתכו הזונית ברה העיר חל

 : המשתתף/תאיסוף  .9

  50יוב בתשלום של אי הגעה בזמן תגרור ח.  לותפעיהמהגיע בזמן לקחת את הילד  תחייב ל ההורה מ .א
   כל רבע שעה איחור. ₪, בגין

ילדם,  ר יאסוף את חאדם א נים כימעוניי ו ההורים ב . בכל מקרה רים בלבדוף ייעשה ע"י ההויסהא .ב
 . יין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתבצל  יהםעל

ט בדבר סדרי ראייה  תאם להחלטת בית משפה בהשייע ושיםם ו/או גר איסוף ילד להורים פרודי .ג
מת שני  גד חתי מראש וכנ ביה"סבהתכנית ת \לרכזהצהרת הורים בכתב, אותה יש למסור    ו/או

 ם ע"ג הטופס. ההורי

הילד ולמלא טופס על מצבו   נית כלשהיא ממנה סובלרועל מחלה כ ברה העירונית ח להורה לדווח על ה .10
ולים,  ום, תולעים, דלקת עיניים, שלשם הבאים: חבמקרי ה אולו ד חיל עילותפלהבריאותי. אין לשלוח  

רף  המחלה יש לצ . לאחר תקופת ד עצמואחרים או לילון לילדים  או כל מחלה מידבקת שיש בה סיכ
 לות סדירה. של הילד לפעי שר את חזרתו אמשור רפואי האי

 הנחות: .11
  –לצורך בדיקת הקריטריונים למתן הנחות הניתנות בחברה, יש להיכנס לאתר החברה )תחת  .א

הגיש  לאחר מועד זה לא ניתן יהיה ל .30/06/21בקשה עד ה ות(. מי שזכאי להנחה יש להגיש אוד
 להחזרים / הנחות.   הבקש

 יבי.  רוך זיכוי רטרואקטלו הפונים לוועדת הנחות, יש לבצע תשלום מלא והחברה תעא .ב

  .בצירוף ת"ז +ספח 10%תינתן הנחת אם חד הורית בגובה  .ג

 .  15%ואח שלישי    10%ה  גובהנחה לאח שני בתינתן  .ד

  ביטולים: .12
יטול בכתב  מילוי טופס ב ל רק לאחרתטופ  ת קיץ מחזור ב'"קייטנ "בפעילות בקשה לביטול השתתפות 

  הפעילותול בכתב על ביטלוודא קבלת אישור  רונית. על ההורההעי  לחברה  ע"י ההורים, והעברתו
ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף  יעבד. ד בפעילות ב תתפות בפקס. לא תאושר בקשת ביטול הש

 כממשיך בפעילות לכל דבר. 

לאחר  , מלאיאושר ויוחזר סכום   15/07/21נית עד די החברה העירו יתקבל במשרל הרשמה ש ביטו .א
 . מחזור ב' קייטנת הקיץבפעילות  ת ההשתתפותתן לבטל אד זה לא יהיה ני מוע

נוך, שינויים אלה יחולו באופן אוטומטי  שינויים ממשרד החידה ותהיה תוספת מחיר ו/או במי .ב
 שעות מיום ההודעה על   48 וךרישום ת ה טל אתר כל מי שנרשם. ניתן יהיה לבוללא עדכון אישי עבו

 ינוי. התוספת/ש
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 דים:מיוח רישום לילדים עם צרכיםהנחיות ל .13

 אתם מבית הספר.געתם וביציע"י ההורים בהילדים אלו ילוו  .א
 חלה על ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים.  אחריות זו .ב
ציא את הילד/ה  הופעילות לחברה העירונית תהיה הזכות לילד/ה לתאמה בין הבמידה ולא תהיה ה .ג

 . וההורים יזוכו בהתאם
 פרסום:  .14

ום שונים  להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרס   רה העירוניתלחב יםראשמ  ת/המשתתףהורי   .א
 . צולמו במהלך הפעילותיאשר  םבית ם/ בנל ש ו/או   הםתמונות של

ת  וטפושו הודעות ים פרסומיים ו/א טקסט בנושא דעות והו דוא"ל קבלת  יםמאשרת /המשתתףהורי   .ב
 של החברה העירונית. 

 
 ט.ל.ח   ית שמורה הזכות לשינויים.*לחברה העירונ

 
  מאשר שקראתי את המסמך והנני מסכים לתוכנו  

 
 
 

        ______________                    _____          _______   ___ __________                 ____________ _ 
 תאריך                      חתימה                                               ת"ז                       שפחה              שם ומ             
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